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Hare word 
Hier onderteken prof. H. J . J . 
Bingle. rektor van die Puk. die 
kontrak vir die oprigting van 
die studentesentrum. links 
staan mnr. L. lddekinge. be
sturende direkteur van Fowler 

Sentrum nou nze 
• meer grappzes 

dalk 
Ianger 

REEL of nie r eel nie, dft is waaroor warm vergade· 
rings gehou word en mens moet hare op jou tande 
M of anders word jy in die hare gevlieg. 

Op 'n student.eraadsvergade
ring gehou op 23 Junle het dit 
regtig ,.harekloof" gegaan toe 
nege studenteraadsle-de teen 
agt besluit bet om weg te 
doen met die amptellke hare
reel. 

MOSIE 
Die volledlge mosie wat mnr. 

Japie Robbertse, ondervoorsit· 
ter van die studenteraad inge
dlen .bet, lui soos volg, dat: 

1) die vorlge voorsi.eJ In ver
band met .baardr&ig vir mans 
herroep word; 

2) hlerdie studenteraad dJe 
verelste in verband met bare 
gestel deur die :;enaat van die 
P.U. vir C.H.O. ondersteun, 
naarnlik dat dJe hare volgens 
die mode en netjies moet wees; 

3) die geskrewe harereel 
soos volg moet lui: 

a, die hare netjles moet 
wees; 

b. dJe bare volgens die mode 
ge-dra word. Onder mode ver~ 
staan ons dJe wyse ;waarop die 
oorgrote mcerderheld Pukstu· 
dente hul hare dra; 

4. die awerheid vel'SOU word 
om 'n komitee In die lewe te 
roep bestaande uit Jede van 
die owerbeid en die studente 
wat dan sal moet beslis of dJe 

VOLGENDE 
WEEK SE 
WAPAD 

VOLGENDE week se Wapad, 
heellemal gratis soos altyd, 
moet niemand misloop nle. 

Benewens 'n volledige ver· 
slag oor die ASB en Nusas 
kongresse. sal daar ook 'n on· 
derhoud met die nuwe presi· 
dent van die ASB, mnr. Marius 
Schalekamp van die Puk, wees. 

betrokke persoon die reels In 
(3) genoem oortree, wet skuJ
dig is, at dan nie. Hierdie ko
mitee ook sal besHs sake ra· 
kende kleredrag van al die 
studente; 

5. die beslissings van die ko
mitee finaal sal wces; 

6. hlerdie studenteraad on· 
derneem om binne georgani· 
seerde studentelewe hierdie 
reel af te dwing; 

7. dJe owerheid versoek word 
om bogenoemde reels op ·huJ 
terrein toe te pas; 

8. hlel'die besluit, !ndien 
deur die owerheid goGdgekeur 
word, duidelik aan al dJe stu· 
dente oorgedra word. 

'n Intenslewe besprekiug het 
toe op di6 voorsteJ gevolg. Mnr. 
Paul Kruger, van Etulo-faam, 
bet ingespring en 'n ordevoor· 
steJ ingedlen dat al d ie studen· 
te.raadslede teeowoord!g moet 
wees alvorens oor d!e saak ge
stem kan word, ,.ten einde 'n * Vervolg op bladsy 3 

Construction. (Foto: Foto· 
kuns.) DIE oprigting van die langverwagte studentesen

trum van die P.U. vir C.H.O. is uiteindeUk werk
likheid! Die kontrak tussen die Universiteit en die 
kontrakteurs is op 27 Junie in die Senaatsaal van 
die P.U. ondcrteken. 

Dit maak voorsiening vir die 
voltooiing van die studentesen· 
t rum binne dric jaar, teen die 
koste van R3l miljoen. Die 
oouwerk is reeds aan die gang 
en hierdie ,.hart van die kam
pus" sal verrys wes van Hoff. 
manstraat, skuinsoor die ty. 
delike gebou van Spraaklcer 
en Drama. 

BEELDRADIO 
Die studentescntrum maak 

meer as ee.n opsig die brand
punt van die kampus vorm: 
nic aileen op die geblede van 
ontspanning, sosiale verkeer en 
kultuur nie, maar sells argi
tektonies sal dit wandelpaaie 
uitstraal na al die vertikillen· 
de paaie van die kampus. 

Die boustyl sal lets heel be 
senders wees, met al'!lilekto 
nicse kll'm op dil' sirkcl, die 
kubus en die driehoek. 

voorsiening vir haas elke \ 'Orm Ander geboue wat \oinniJ; be 
van ontspanning: musiek. T.V., sig IS om te verrys, is die Siel· 
muurllal, biijart: daar sal 'n kunde l'n Opvoedkundcgeoou 
kafeter ia Wl'CS, studenteraads- Noord \'an die Jo'armasiegebou 
kantore, 'n onthaallokaal, sit· '~crskar d1e kontrakteurs ool: 

aan die kelderverdieping van 
d1e Biologieseblok . 1--llerdie ge· 
bou :>al na raming 'n groot 
hap van die R3-l mtljoen. wat 
v1r bourondse opsy gesit h, 
necm En een van die dae 
hegin die administrasie~<'h •· 

kamers. n tlaktum, 'n saal v1r 
ongeveer 1 200 mcnse en 'n 
amfiteater met silplck v~r 

3 500 mens~:. 

BRANDPUNT 
Die studcntesentrum sal in 

d.c ekonomiese blok en dan 

LIBERALE NUSAS 
WIL. ONDERDRUK 

die mgenieursblok 

NUUS 
IN 'N 
NEUTEDOP DIE Transvaler van 14 Julie berig dat Nusas op sy onlangse jaarkongres 'n 

ingrypende voorstel aangeneem bet wat daarop neerkom dat studenterade 
aan universiteite algehele beheer moet be oor die aanstelling en afdanking 
van redakteurs van studentekoerante. 

A.S.B. 
Marius Schalekamp, sluderote· 
raadsvoorsitter van die Puk is 

Die voor~tel is deur mnr. op die afgelope A.S.B.-konr,res 
Sean Moroney, Wits Student se as PI'CSident van die AS.B. ;e
redakteur, ingedien en dit is kics. Hy volg mnr. Piet Strauss 
met een teenstem aanvaar. van Pretoria op. 

Die Transvaler berig: ,.Sy LIBERAUA 

voorstel behels dat wanneer 'n Oil! manskoshuis sit nou son
redakteur aangestel is, slegs 
die studenleraad hom kan ont· 
s!aan; dat at die studenterade 
hulle standpunte in die ver
band duidelik moel stel teen· 
oor die universilelt se adminis· 
trasies: dat 'n ontsJag slegs 
kan plaasvind in lerme van 'n 
duidelik omlynde studentepers· 
kode. 

HOF 

.,Mnr. Uobb1e Ferron van Kaap-
stad bet teen die mosie ge
stem omdat hy glo 'n studente
hof- wal onafhanklik saamge· 
stel is - is meer bevoeg om 
oor 'n redakteur se doen en 
late te besluit as 'n studente· 

der 'n primarius nadat mnr. 
Callie Opperman, gewese pri
marlus-, dle koshuis v66r die 
vakansie verlaat het. 'n Ver· 
kiesing sal eersdaags by I..i· 
beralia gehou word 

NUS AS 
Uit betroubare bronne word 
verneem dat die studenteraads· 
voorsltter, mnr. Marlus Schale· 
karnp en die ulttredende prelli 

, dent van Nusas, mnr. l{arel 
Tip, •n warm onderonsie in 
Kaapstad tydens die SR se 
<;kakeltoer daar gehad het. NA 
die onderonsie was mnr. 'rip 
glo bale positief om met die 
ASB te skakel. 

FIETSRY 
raad. Etjies Bezuidenhout, k;·anige 

,.Die mosie skop sommer af I £iet$ryer van Over-de-Voor, 
met 'n deklarasie dat aile koe· bet derde in die Kokstad Clets-

Kom lees ook in volgende 
week se Wapad hoe die hare· 
kwessle staan. Dit staan Puk.ke 
ook vry om vir volgende week 
se Wapad briewe te sll:ryf oor 
dinge wat" bulle pla. 

' n Toneelt jie uit Alabama s e Revue '75. Alabama het vanjaar in Rhodes ili gaan toer (lees 
kunsblad) . Voor die toer hot hulle ook op beeldradio verskyn. (Foto: Fotokuns.) 

rante heeltemal vry moet wees 
van enige vorm van sensuur," 
aldus Die Transvaler. 

wedren op 20 Julie gekom. 
Alan van Heerden en Gerald 
Klopper was onderskeldelik 
cerste en tweede. 

ONS KEN U BENODIGDHEDE 
AFLEWERING ORAL OP 

DIE KAMPUS 

Tomstraat 898 en c Tel. 5943 en 33n 

STUDENTE APTEEK 
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OOM KAROOLS 
Oom Karools Reinecke, ad· 
junk·dlrekteur van ontwlk.ke
ling, het op 15 JulJe afgetree. 
Oom Karools bet omtrent at 
wat 'n skool is lo Suid-Afrika 
- dlt Is 1 115 besoeke aan 381 
bot!rskole in Suid-Afrika, Suld· 
wes en Rhodesii!. Die Wapad 
wll net ~ - sterkte vir d ie 
toekoms. 
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Hierdie somer moet die asters nie net somer sien en voel nie. Nee, die modebase het 
laat weet dat die asters dit ook moat dra. Maak 'n blomtuin van jou rok. (Skets: lise Kok.) 

Hoe ,sien ander mense jou? 
ELKE mefsie kom op 'n stadium wanneer sy wonder hoe ander meose haar 
::,aeo. Eo dit is vJr jou 'n ding ! 

Nle dat hulle rny juls kan 
ml.tlcyk rue. want ek is so lank 
soos 'n telegraalpaal, net lang
e· Danby nog vet ook, maar 
dtt hinder my nie, want sodra 
tets nly lUnder, begin ek te 
eet. 

Net vanog.:end het ek die 
spieel nader getrek ~n myself 
beskou. En as ek nle so byge· 
lowig was nie dan het ek die 
ding sowaar stukkend gegooi. 
Elke keet as ek daarin kyk 
besef ek dat ek noolt 'n apte· 
ker of 'n advokaat sal uit
slaan n1e, maar tevrede sal 
moet wees met 'n gewone Jan 
Sommerso, wat 'n &ewone werk 
doen en 'n resjg bet wat daar
by pas. 

To& is ek nie oorbeskele nle, 
want In ell<e vrou It mos maar 
daardie bletjle ydelheid wat 
van han 'n vrou maa1t; ydel· 

heid In die goeie sin van die biltong om die dors mee te 
woord. kweek en koeldrank om dit 

Ek het al so bale meisies mee a£ te RpoeL Ek het 'n ver· 
gesien wat die holrug beskry· beeldlng wat die see voor roy 
wing van ,.beeldskoon" ver· kan optower met sy groen en 
dlen. Sy het die regte aCme· swel en deln van golwe. Ek kan 
lings; baar tande lyk soos se11s die dreuning hoor van 
p~rels (soos swak skrywers branders wat breek. Maar altyd 
s~); haar oi! blink en .haar vel dring dit tot my deur dat dlt 
is soos satyn. net 'n geestelike lugspiei!ling 

Maar hoe sien ander mense was. 
my? Vra ses roense en jy sal 
ses antwoorde kry. My Ma s~ 
mos die enigste iets wat voor
spelbaar Is omtrent my, Is my 
onvoorspelbaarheld. En my 
onderhoudskoste is lets waar· 
oor my pa in trurat llrles kan 
raak. 

Maar hoe sal lemand my nou 
eintli.lt beskryf? Ek is iemand 
wat leef aoos die lewe my 
skommel. Ek bet ·n haat In 
mer~.~e wat 1nork. Ek hou van 

Aldus hoe mense my sien: 
Groen wanneer daar jaloeSJe 
is; rooi as die but storm; blou 
wanneer daar geen donderwol· 
ke is nle en grys op 'n Maan· 
dagoggend as die son nog op 
sy burke sit. 

IJit wil al hoe mew vomom 
uof wloh*k• weer hoog In 

die moct. t an ralk. 

HARE: DIE J(ROON 
VAN SJ(OONHEID 

•• 

OF MISNOEE 
JOU HARE kao die krooo van jou skoonheid wees. Niks kao 'n meisie se 
voorkoms so verander as haar hare ole. 

Hare groei in 'n gereelde 
1 OOO·dae suklus. Nuwe bare 
word gedurig geproduseer eo 
om plek le maak vir die jong 
hare, val die oues mettertyd 

jy 'n shampoo gebruik wat a1 
die oortollige olie absorbeer 
(Contra Shampoo en Sebbix 
Shampoo). 

Skllfers op 'n droll kopvel 
uit. Dlt is normaal om 50 tot word deur 'n tekort aan water 
100 hare per dag te verloor. veroorsaak en nie deur 'n te 
Hare val makllker ln Mei en kort aan olie nie 
November uit en meer In die 
oggend as In die aand. 

Teenvoeters van skllfers is 
Revlon ZP·ll en Kerastase An· 

Vir sommige meisies is die ·ti-skllfer versorging. 
Celt dat bulle hare ultval nle DUN HARE 
'n normale proses nie omdat 
bulle bale meer bare verloor 
as wat wenslik is Dit is 'n ge· 
sondheidsprobleem. Eet reg, 
rus genoeg 

Bevorder die bloedslrgulasle 
deur op JOU kop te staan of 
deur die kopvel te masseer. 
Leer om te ontspan. Swak sir· 
kuJaste, wat tot gevolg bet dat 
hare uilval. kan veroorsaak 
word deur spanning in die 
skouers en nek Hou JOU hare 
altyd blink en skoon. Moenie 
jou hare te styf agtertoe in 'n 
ponie·stert vasbind nle. Verm)' 
ook rekkies. Rollers met borsel 
t.11es is bale gevaarlik. As dit 
moontlik Is, vermy aile rollers 
en moet vera! nie daarmee 
slaap nie. 

n Srooi of demunhoed mag 
pragtig lyk maar dit spel kleur· 
loosheid en ongesonde bare. 
Gee JOU hare en kopvel genoeg 
kans om asem te haar. Moenle 
jou hare uitkam wanneer dlt 
nog nat is nie. Dit is ook ska· 
delik om jou hare te geweldlg 
te borsel. 

Gebreekte hare is 'n seer 
oog en dit IS jou eie nalatig· 
held. Hare word swak as dit te 
veel gekleur of gebleik word 
'n .,Mini Vogue" of ,.Frizzy 
Curl'' maak bare makllker be· 
heerbaar maar is ongesond vir 
hare met 'n fyn tekstuur. Ge· 
breekte punte neem drie maan· 
de om te herstel. Was jou hare 
met 'n wasmiddel waarvan dte 
suurkonsentrasie laag is en 
vermy rollers. 

SKILFERS 
Elke mens het skillers maar 
wanneer dit hande uitruk, het 
dit behandeling nodig Te vee! 
suiker, vette. sure en spanning 
kan die probleem vergroot. 

Skilfers en olierige hare is 
nie 'n seldsame kombinasle nie. 
Die oorproduksie van olie laat 
die doole selle vinniger los 
kom Om d1t te beheer moet 

Die aantal bar~ op jou kop het 
nlks te doen met hoe dik of 
dun jou bare lyk nie. Biondi· 
nes het byvoorbeeld bale meer 
bare as brunette Die groei van 
hare word deur jou gene be· 
paal en daar is nlks wat jy 
daaraan kan doen nle. Deur 
van sekere mlddele te gebruik 
kan jy jou hare egter Jaat pof 
staan en dit sodoende meer 
laat lyk. Een metode is om pro· 
telnwasmiddels te gebru1k 
<Sunsilk protein conditioner) 
Dit laat 'n lagie proteine op 
elke afsonderlike haartjie en 
laat dit meer welig voorkom. 
'n Ander metode om die haar 
te laat swel is om dit te .,high. 
light". 

Hou jou hare skoon. Hoe 
skoner jou bare Is, hou meer 
is dit. 'n Kon haarstyl wat jy 
net kan was-en-kam is die 
beste vir fyn hare. Lang hare 
is swaar en die gewig laat dil 
plat teen dLe kop 1~. 

Cebrulk ook Kerastase Triple 
Surfactlv: Redken HP ,.19"; en 
Body 'n Bounce. 

OlJERIGE HARE 
Eet jy reg? Vergeet dat neute, 
jodiumsout en sjokolade be· 
staan. Was jou hare ten minste 
twee keer per week, meer as 
.jy kan. Die felt dat te veel was 
ongesond ts vir JOU hare, is 'n 
regte ouvroustorie. Kles jou 
wasmiddels versigtjg. Magne
sium absorbeer olle sonder om 
jou hare te beskadig Koop 
d1e magnesium apart en voeg 
dit by jou wasmiddel. Suurle
moen is ook goed 

Kopvel behandehng is ook 
aan te bevele maar moet nooit 
die ohe probeer onderdruk nie. 
OHe moet afgeskei word om· 
dat die llggaam geen nut daar· 
van het nle 

Gebrulk L'Or~al Rebane; Ke· 
rastase Anti-Seborrhea Bath; 
en wasmiddels spesiaal vir olie· 
hare 

DRO! GESPLETE PUNTE 
Bale keer kry mens hare wat 
aan die een kant ollerjg is en 
by die punte gesplete en droog 
is. Dit Is as gevolg van httte 
(b~re die krultang!) te vee! 
borsel, en .. teasd". As hare 
een keer gesplete punte bet, 
kan niks dit heel nie. 

Daar is twee eHektiewe ma· 
nlere om daarvan ontslae te 
raak. Sny dit of laat dle punte 
brand, laasgenoemde moet net 
deur 'n kenner gedoen word. 
Soms kan 'n warm olyfolie be· 
handellng ook help. 

Vermy son en bale warm 
haardrol!rs. 

DRO£ BARE 
Dro4! hare ontstaan wanneer 
hare reguit gemaak word, ge
kleur word en wanneer dlt per· 
manent gegolf word. Sommlge 
hare is eater van nature droog. 
Sulke hare word veroorsaak 
deur 'n tekort aan water. 

Die ollekliertjles van die kop· 
vel produseer te min olie om 
die verdamplng van water te 
verboed. Balsem opknapmld
dels en 'n romerlge alspoel
middel Is bale goed om te ge· 
brulk. 

Hare wat verdroog het as ge· 
volg van kleursels, golwlngs en 
regultmaakprosesse, bet spe· 
siale aandag nodig. Gebruik 
suur· en protein wasmiddels 
en suur opknapmiddels. 

Haarsny Is baie belangrlk. 
Laat jou hare stylleer vir die 
minste moeite. Dan !tan jy dlt 
net was en borsel of kam. J ou 
medekosstangers. jou ousus of 
iou k~rel kan nle een so goed 
hare snv en styUeer soos 'n 
.eekwaliflseerde haarkappt>r 
nie 

Jou hare Is van jou barm
hllrtieheld afhanklilc. Gee dit 
die bestP behandelin,e en aan· 
clast en hulle sal jou skoonheid 
.eee. 

WINSTE 
DAAR bestaan 'n groot be· 
hoefte aan geriewe vir ant
spanning in Promosa. Nood
saaklike fisiese hulp is nood· 
saaklik bv die daarsteJ van 
parke, sportterreine, tenms· 
bane, 'n swembad en daarvoor 
is geld nodig. 

Karnavalwinste kan sO nut· 
tig aangewend word. 
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STUDENTERAAD, WORD NOU 
SENTRALESTUDENTERAAD 

GEDURENDE die afgelope jare is daar telkens koersaanpassings deur die Studenteraad gemaak m.b.t. 
die struktuur van die georganiseerde studentelewe. Dit is gedoen om tred te hou met die snelle ont
wikkeling in die studentelewe. Die studentelewe bet die afgelope tyd 'n dinamiese ontwik.ketings
gang getoon. Dit kan aan verskeie faktore toegeskryf word, waarvan die vernaamste die groeiende 
getalle van die studente en die betrokkenheid van die Pukke by die studentelewe is. 

Die tyd het daarom ryp ge
word om die struktuur van ons 
studentelewe as geheel aan te 
pas ,by die eise van die tyd. 

Die voetstuk van ons struktuur 
nl. die belangebebartlgende .ge
dagte staan stewig en vertoon 
daarby dlnamies. D!t Is egter 
die mure van dle buls wat ,ver· 
ander moet word sodat daar 
beter kanale geskep kan word 
om sodoende die belange van 
alle studente beter te kan dien. 
Ons bet immers nie meer 10 

bykans 'n 100. 
Die Studenteraad het op 

Maandag 28 Julie 1975 die vol· 
gende sake goedgekeur wat 
onmlddelllk in werking tree. 

RADE 

Daar bet nou meer behoertes 
bygekom wat van allgemene be· 
lang vir dle bele kampus is. 
Dit bet meegebring dat die be
slaande kanale van die koshuis· 
student ondoeltreffend geword 
b.et Deur di.e kosbuisraad word 
gehoop om in hierdie beboeftes 
te voorsien. 

SENTRALE STUDENTERAAD 

BETER 
KONTAK 

DIE Studenteraad van die Vry. 
staatse Universiteit het in die 
lig vnn die huidige kontaklose 
tocstand hom uitgespreek ten 
gunstc van bcter skakeling Ius
sen al die univcrsitcite in Suid· 
Afrika. 

... Schalekamp, nuwe president van die ASB en breinkind I koshuise nle, maar 20; nie 
van die struktuurverandering. (Foto: fotokuns.) meer 40 vereni.gings Jlle maar 

Die hooR>estl)re (SSB, AB 
KK, PNB, ens.) het in so 'n 
mate uitgcbrei dat die las op 
die Studenteraad as oorkoepe
lende limaam toegeneem het, 
Dlt het meegebring dat die 
Studenteraad mlnder geleent
beid gekry lbet om sy eie werk, 
naamllk algemene studentebe
lange, beleidsake, inter-univcr
sit~re skakeling, ens., te doen. 
Daar Is besluit dat die boofbe
sture eroter verantwoordelik· 
hede moet ontvang omdat huUe 
in 'n groot mate outonoom is. 

Deurdat die rade mcer outo· 
noom word, word bulle ont· 
koppel van die Sentrale Stu· 
denteraad, in die sin dat die 
Sentrale Studenteraad nie meer 
bestaan uit lede van SSB of 
ABKK nie. Die verskiUende bc
Jangekringe dien dus •n prak· 
tyk a11een as .,kiesafdel:ngs .. 
vir die Sentrale Studenteraad. 
Uit elke belangekring word 
nog nog steeds 2 persone ver· 
kies. Hierdie persone verteen· 
woordig egter nie bulle spesi· 
fieke belangekring nic maar is 
aileen 'n lid van die Sentrale 
Studenteraad wat 'n sekerc 
portcfeuJje bebartig. Jlulle tree 
allcenlik as skakel op tussen 
hulle bctrokke bela~ekring en 
die Sentrale Studenteraad. Die 
Sentraie Studcnleraadslcde sal 
nou meer tyd kry om die alge
mcne bclangc v:m die st~.:dentc, 
en beleidsake tc hantccr. 

Bogcnocmdc blyk uit 'n be· 
rig in die Kovsies se Studentc
kocrant. die Irawa. 

'n Voorwaarde word ook Fe· 
stcl - bilateralc skakeling aan 
die hand van ad hoc akademk
sc, vakkundigc en ander terrci· 
nc word voorgcstaan mits itO· 

danigc kontak sinvol is en tl.ll 

wcdcrsydsc bcgrip kan lei. 

Korps help die Swazi's 
Cecilia Louw 

PBEMBA N.G. Sendingstasie, in die distrik Manzini, le langs 'n rivier in die 
stU natuur. Die stasie bestaan uit 'n kerk, 'n sendingskooltjie en 'n paar 
rondawelhuisies vir die onderwysers. 

'n Ou huis en 'n ander ge
bou word uitsluitlik vir die 
huisves van studente, wat va· 
kansies help bou aan die ult· 
breidings van die stasie, ge
bruik. Ds. Malan woon ook op 
die sendingstasie In 'n groot 
grasdakhuis langs die kerkie. 

Nadat die groep Pukke Vry· 
dagaand reeds by die grens 
aangekom bet en die nag op 
die ongemakUke dun hankies 
van die bus moes probeer slaap 
totdat die grenspos by Oskop 
die volgende oggend sou open 
was Phemba soos · 'n Elim in 
die woestyn. Om hierdie aan· 
koms soveel meer waarde te 
gee het 'n groep Maties ons in· 
gewag en welkom geheet met 
'n Phemba gasvryheid. Die Ma
tles bet aan 'n huishoudkunde· 
klas van die skool gebou. 

Maandag het die bouery in 
volle swang begin. Dlt was ste· 
ne laai, sand by die sandgat 
gaan losmaak en Jaal, water 
aandra, dagba aanmaak en 
vloer vasstamp. Die Pukke Is 
die taak opgedra om 'n huJs 
vir die skoolhoof te bou. Die 
fondament was reeds gell. 

AI wat 'n meisie Is bet in 
oorpak en aJ ingespring en die 
Matiemeisies het verwonder ge
staan v<ior die werkvermoi! van 
die Puk se swakkere geslag. 
Selfs die sendingleeraar van 
Manzini, ds. Lubbe, kon sy 
oi! nie glo nie. 

Hierdle werkywer is 'n knou 
toegedien toe 'n paar die vol· 
gende dag neergetrek is met 
'n snaakse siekte wat kop uit· 
gesteek het. Niemand kan met 
sekerbe.id s~ of hierdie Pbem
ba siekte maagaandoening of 
styfheid van die vorige dag se 
skielike barde arbeid was nie. 

Dinsdag is met die mure be
gin. Die .,los"-meisies bet ste· 
ne aangegee; 'n dagba-.. squad" 
moes vinnig spring om genoeg 
sement te voorsien. So tussen 
die werk deur is daar begin 
met verskillende ,.addisies" tot 
die .,vokabuler". 

Bedags daarenteen terwyl 
die son skyn bet 'n paar bitter· 
elnders geswoeg en mens bet 
die mu.re sien groeL Sonder 
Vaalplet se water kon die dag
ba nle gemaak word nie en son· 
der die dagha kon mens nie 
mure bou nie en sonder dat 
die meisles stene aangegee 
bet kon die bouers nie vinnig 
vorder nie. En saam met die 
mure bet ons ook geestelilt aan 
onsself gebou. Ook die groeps
gees bet gegroei. (Die mans 
bet selfs die kookspanne help 
skottelgoed was). 

Krisisse was daar ook ge
noeg. Die bus moes breek. 
Vaalpiet Odendaal Is deur 'n 
onbekende gogga gebyt en 
moes dadellk hospitaal toe 
gaan. Met die terugkoms breek 
die vragmotor Jangs die pad 
en die k:lomp In die kamp wag 
bekommerd. Hulle Is ulteinde
llk met die bus gaan baa), na
dat hulle 'n hele paar uur in 
die mlddel van n~rens sit en 
wag bet. 

Met die bouery was daar 'n 
nypende tekort aan genoeg ge
reedskap. Oom Daan het die 
bouers getrou bygestaan, maar 
by bet soms die talent van die 
Pukke onderskat. Die sink· 
plate moes met 'n gewone saag , 
gesny word. Die daghasquad · 
sou ook vinniger gevorder het 
as dit nle was dat daar so min 

droog word van die mure. Die 
tyd is spandeer aan 'n toer 
deur Manzini. Mlddagete is 
aan buis van ds. en mev. Lub· 
be genuttig en daarna is die 
strate ingevaar. Die Swazi 
kunsmark is die beste onder· 
steun. Die aa.nd is met die bus 
inry-teater toe gegaan. Dins· 
dag is daar weer met die dak 
opsit begin. 

Die dae bet gans en al te 
vinnig gevlieg. Voordat ons 
onsself kon k:ry was dit verby. 
Die laaste aand is daar 'n af. 
skeid ger~. Dit was 'n mooi 
tyd. Ons was ook hartseer dat 
mens toe uitmekaar moes gaan 
- .,noudat ons alma! mekaar 
gevind bet." Saam met die ge
bou wat agterbly bet, het ook 
dee! van onsself en baie mooi 
herinneringe agtergebly. Phem
ba·vakansle was 'n mooi tyd 
van gesonde student-wees. 

Studente van die Universiteit 
van Pretoria bet tydens 'n va· 
kansie 'n hangbrug opgerlg 
sodat dit nou moontlik Is vir 
die Swazi's wat anderkant die 
rivier woon om saam die voor
regte van die skool en kerk te 
geniet. 

Tjaard Venter was die Ieier 
van die hulpprojek van Korps, 
terwyl Vorster en Salom~ Com· 
brinck opgetree het as toer· 
ouers. Daar was 38 Pukke wat 

grawe was nie. I meegedoen bet aan hierdie pro-
'n Dag is afgestaan vir die jek. 

Die boofbesture is verander 
na substudenterade, nl. die: 

Akademiese Raad; Admini· 
stratiewe Raad; Korpsraad; Po
lltlese Raad; Kultuurraad; Kos· 
huisraad; Sportraad. 

Omdat die rade meer outo· 
nomlteit kry kan bulle direk 
skakel met die aansluitende 
belangesfere van die Universi· 
telt, byvoorbeeld: 

-Akademiese Raad - Senaal; 
Administratiewe Raad - Ad· 
min!strasle en Tegnies; Kul· 
tuurraad - Departement On~ 
wilt'keling; Korpsraad - I.B.C.; 
Koshuisraad - Koshuisbeheer· 
raad; Sportraad - Sportinsti· 
tuut. 

Somrn:ge van hierdie skake
ling vind reeds plaas, maar met 
meer outonomiteit kan die be
lange van die studente op die 
onderSkeie terreine beter ban
leer word. D!e voorsitters van 
die onderskeie rade sal elk ook 
die koshuise besoek om as di· 
rekte skakef tussen student el'l 
owerbeid op daardie spesifieke 
terrein op te tree. 

KONSOLlDASIE 
Soos u reeds opgemerk bet 

is twec boofbcsture gekonsoli· 
deer om een raad, nl. die Kul· 
tuurroad te vorm, Omdat die 
rade mecr outonoom sal wees, 
dus 'n groter veraniJWoordelik· 
held sal dra, is hierdie twee 
saamgcvocg tot ccn raad. Dit 
Is gedoen ook vanwee die feit 
dat bulle belange dikwels oor· 
vleuel. 

KOSHUJSRAAD 
Daar is ook 'n nuwe raad by

gevoeg, nl. die Koshuisraad. Tot 
dusver het die 'koshuise buite 
die georganiseerde studente
lewe gestaan en is aileen be
skou as geografiese gebiede. 

Saans om die kampvuur was 
daar tyd vir alles. Eers kon 
mens stil raak en saam met 
mense wat soos jy voel psalm· 
sing of meegesels oor diep 
dinge. Daar is ook gelag met 
'n kampvuurkonsert, saam met 
die Maties dak natgemaak, af. 
skeid gehou met pannekoek en 
koffie en vleisbraal &ebou. 

t 

Hlerdie Pukke het tydens die afgelope vakansie 'n bietjie sendingwerk gedoen. Dit was 
weer eens 'n hulpprojek van Korps Veritas Vincet. Dit was ook nle die eerste keer dat 
so 'n projek aangepak is nie. Korps hutpprojek Is algemeen bekend vir hut sendingwerk 

onder die Swartes. 

• 

Deur hierdie nuwe struktuur 
sal sake meer soe,,el hanteer 
word van studentcvlak na 
owerbeidsvla.k. 

STEMREGVEREISTF.S 

Die stemregvereistcs soos 
goedgekeur deur die Sentrale 
Studentcraad bou in dat, ind•en 
'n persoon stcmreg bes•t vir 
een van die onderskeie radc 
(Sportraad, Koshuisraad, ens.) 
hy/sy stemreg hct vir al die 
lede van die Sentrale Studente· 
raad. Bv. indien 'n persoon 
stemreg het vir die Kosbuis· 
raad (m.a.w. vir H.K.) of stem· 
reg vir die Sportraad, het hy/ 
sy stemrcg vir al die lcde van 
die Sentralc Studenleraad. 

Hierdie stemregkwalifikasies 
vereis dus deelnamc aan ons 
studentelewe en is dus gekwa· 
ljfjseerde stcmreg. 

KOUKUS 

Aileen die koukus van clke 
raad sal die Uitvoerende Ko
mitee van daardie raad verkies. 
Die koukus van elke raad be
staan uit al die lede van die 
verskillende onderliggame se 
besture. So sal o.a. die besture 
van Alabama en Montium die 
koukus van die Kultuurraad 
uitmaak. Die koukus van elkc 
raad verkies op stemdag, onder 
toesig van die Hoofverkiesings
beampte, die Uitvoerendc Ko· 
mitees van elke raad. 

Om bierdie rede moet die 
verkiesiJYJ van die besture van 
die onderliggame van elke raad 
afgehandel wees voor die dag 
waarop die Sentrale Studente· 
raad verkies word. 

.MASSAVERGADERING 

Die Studenteraad verlrou dat 
bierdie nuwe stelsel sal voor· 
sien in die beboeftes van die 
buidige studentelewe op die 
Puk. 

Maandag 4 Augustus 1975 om 
7.30 run. "M>rd 'n massaverga· 
dering in kamer 100 van die 
Frans du Toitgebou gehou. Ge
durende hierdie vergadering 
sal die nUIWe stelsel in detail 
verduidelik word. 

* Vervolg van bladsy I 
herhaling van onlangse gebeu· 
re te voorkom". Hierdie orde
voorstel Is met 'n meerderheld 
van stemmc afgekeur. 

Oor die ,,onlangse gebeure", 
wat In die ordevoorstel l!'enocm 
word, bestaan daar beefwat gis
singe. Blykbaar bet dit te doen 
met 'n vlu~skrif wat 'n sekere 
~roep van die studenteraadslc
de nA twC'e studcnteraadsver· 
gaderi~s In die begin van Ju· 
nie u:tgegec bet. 
Di~ vlugskrif, wat vra: ,Wat 

gaan regtig aan?" is uitgegee 
deur sewe sludenteraadslede 
wat nence was om die ou rei!l 
tc herrocp, maar nie met 'n 
amptelikc baarreCI weg te 
docn nie. 

Net dertien studenteraadsle
de het op 13 Junie die eerste 
.,haro"-vergadering bygewoon. 
Daarom het die bogenoemde 
sewe studenteraadslede, Eric 
van dcr Walt, Francois van 
Wyk, Paul KrUger, Theunis 
F.loff, Frans van Dyk, George 
Lotter en Ben Cloete daarin ge
slaag om met 'n meerderhei<J
stem w~~r 'n rei!l daar te stol: 
,Langs die ko.p: ten langstc tot 
by die onderkant van die oor· 
lob ... Agter die kop: ten lang· 
stc tot by die onderkant van 
die hempskraag". 

Op 'n byeenkoms van enkeie 
studenteraadslede op 16 Junie 
is die bcsluit van 13 Junie ge
wysig wat op 'n algebele op
heCfing van die bestaande reel 
neergekom het. Ole sewe onder
tekenaars hel blykbaar nie 
hierdie vergadering bygewoon 
nie. Hulle hct ook in dle vlug· 
skrif die geldigheid van die 
vergadering op 16 Junie be· 
twls, omdat daar na hul me· 
ning ongrondwetlik opgetree 
is. Daar is, volgens hul mening, 
nle genoegsaam voor die ver· 
gadering kennls gegee nie en 
daar is ook geen sakelyste be
skikbaar gestel nle. Die sewe 
studenteraadslede was ook van 
mening dat bul besluit ln die 
belang van die student<.ge· 
meenskap is. 

Die bele saak is op die !t'tu· 
denteraadsvergadering van 23 
Junie geskik. Volgens die ->tu· 
denteraadsvoorsitter, mnr. Ma· 
rius Schalekamp, was d aar 
geen sprake van 'n skeuring ln 
die studenteraad oor di~ aan
geleentheld nie, hoewel dit vir 
die buitestaander s6 mag lyk 
• Die studenteraadsbesluit van 
23 Junle moet nou nog voor 
die universiteitsowerbeid dien 
en eers dan sal die Pukke 
weet. 
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~ UITSTA ,LING IN FRANS 
DU TOIT 

MAANDAGAAND 28 Julie is die jaarlikse salon-uitstalling van die Wes
Transvaalse Kunsvereniging in die Frans du Toit-uitstallokaal geopen. 

Die Wes·Transvaalse Kuns·1 by het onder andere die vol· 
verenlging, wat eers as die 

1 

gende aanbaUng gebruik: .,Die 
Potchefstroomse Kunsverenl· mens wat die stem van die 
ging bekend gestaan het, is kuns nle wil boor nie, is 'n 
besonder alrtief en die bestuur barbaar. Laat hom wees wie 
doen alles in hul vermoe om 
deur die jaar 'n interessante 
program aan ,bul lede te bled. 

Dit is juis as gevolg van 
hierdie bedrywlgbede dat die 
verenlging verlede jaar ver· 
hoogde status gekry het en 
verklaar Is tot die Wes-Trans· 
vaalse Verenlglng. Die verenl· 
ging Is 'n tak van die Suld· 
Afrikaanse Kunsvereniging en 
bedlen Potchefstroom en dorpe 
van sy omgewing. 

by wil wees". 
Die ultstalling word geken· 

merk deur die wye verskel· 
denheld van media sowel as 
stylrlgtings. Daar 1s vanjaar 98 
lnskrywings ontvang, waaron· 
der die werk van ses kunsstu· 
dente. 

Werke wat my opgeval bet 
is Marletjle van der Walt se 
hout·muurpaneel, ,,Afrika". Ek 
bou veral van die aanbiedings· 
wyse waarin die afsonderUke 
panele tot 'n treffende een· 
beid kom. 

al die kleurgebruik wat opval. 
So ook kom Tltia Ballot se 
lyn en kleurgebruik tot 'n ge
lukkige slntese. Faber Joye se 
skilderye Is gelaai met emosio
nele en romantiese kwalltelte. 

Vir my is die boogtepunt 
van die uitstalllng die bout· 
beelde van George Claeser. 
.,Die Mantel" van Okkemeut· 
bout het 'n delikate balans en 
by maak op treffende wyse ge
bruik van die tekstuur van sy 
materiaal. In ,,ltfoeder en Klnd" 
speel die ruimte 'n integreren· 
de rol en weer eens gly die 
oog gemaklik oor die vlietende 
lyne. 

'n Kunastudent beslg met glaswerk. Di6 jong departement wat vanjaar vier jaar oud Ia, 
bled kunsopleidlng In vele rigtings. (Foto: Fotokuna.) 

'n Hoogtepunt elke jaar is 
die salonultstalling waar lede 
van die vereniging geleentheid 
kry om van bul werk ten toon 
te stet. Vanjaar se uitstalllng 
is deur prof. Buys geopen en 

Rita Bleske se olieverfskilde· 
rye nelg na flguratiewe ab
straksle en hou vir my 'n be· 
sondere bekoring ln. Dlt is ver· 

Oor die algemeen is die 
standaant bale beter as die 
van verlede jaar en vergelyk 
dlt ook bale goed met soort· 
gelyke ultstalllngs wat ek al 
bygewoon het. Dit is 'n spre
kende bewys daarvan dat die 
salon in sy doel slaag om !runs 
in die Wes-Transvaal te be
vonter. 

Dit gaan dol! 
PEET RYKE, die voorsitter van Alabama, was soos 
gewoonllk druk besig toe ek met hom gaan gesels 
bet. ,,Dit gaan maar dol", maak by verskoning en 
druk die Puk-pet stywer op sy kop. 

Hy en ander lede van die 
groep was beslg om op 'n wyse 
wat getulg van 'n vakansie vol 
oetening, apparaat uit bul ver· 
vuerwa te laai. 

Die toneeltjie bet my be
~.·ondering IYir di~ vrolike 
ldomp versterk. Daar steek .ure 
t>n ure se oefenlng en opo!fe
rlng agter die brl}jante resul· 
t .. at IWat ons op die verhoog 
~len. Dit moes bale keer .,dol" 
g0gaan Jlet om die perfektheid 
en gehalte wat kenmerkend 
van Alabama is, te •bereik. 

F.lke lid van die groep voel 
natuurlik dat dit alles die 
rroelte werd is. Vera! die afge
lope toer na Rhodesie bet die 
kroon gespan op al bul barde 
arbeld. 

Soos alle toere was ook di~ 
een onvergeetlik. En soos dit 
bykans altyd gebeur, ·bet ook 
bulle bus gebreek. Duskant 
NE-Isprult bet die ramp bulle 
gctref en moes bulle 'n nuwe 
bus ult Kemptonpark laat kom. 
In Pletersburg Jlet 'n vragmo
tor !VOl groente In bulle vas· 
gery. Gel.ukklg was dit ook 
die end van alle teenspoed. 

A1 hul elektroniese apparaat 
bet heelwat grensformaliteite 
ten gevolg gehad. Die Rhode
sl~rs is geweldig streng op alle 
in· en ultvoer, maar gelukkig 
1s die groep se grenssake voor· 
a! deur 'n Jobannesburgse fir· 
ma gerel!l. Bebalwe dat bulle 
'n waar'borg van Rl8 000 moes 
betaal (wat natuurllk weer te
ruggegee Is nA die toer), kon 
die eroep du.s die grens sonder 
ventere probleme oorsteek. 

Cie toervroep obet altesaam 
7 000 km gedurende die toer 
afgele. Dle lang afstande bet 
bulle letterllk dood gemaak, 
en daarom •was die vllegtuigrit 
terug nog lekkerder as geiWOon· 
Ilk. 

Voordat Alabama die Limpo
po oorgesteek lhet, bet die Rho
deall!rs geen benul van 'n plek 
soos die P.U. vir C.H.O. gebad 
nie. Vandag 1s dit 'n aiRier 
storie. 

In Rhodes!~ het sells die 
klelnerige dorpies 'n eie tea· 
ter, en behalwe op Bulawayo 
was die bywoning oral bale 
goed. Vera! ttie impressario's 
van die teaters bet aangehou 
dat lhulle die toer moes ver· 
leng, want bulle was maar te 
deegllk bewus van Alabama se 
sukses by die kaartjieskantore. 

Op bulle ·beurt was die groep 
weer bale bdndruk met Rho
desil5 en sy gasvrye inwoners. 
By Umtall en Gwelo het .bulle 
nie In ruskampe geslaap nie, 
maar by .verskillende gesinne 
tulsgegaan. 

lhntali met sy rule, groen 
bosse, was vir bulle, volgens 
Peet, een van die mooiste plek· 
ke in Rhodesil!. Hulle bet die 
tydjle by die Victor:a Waterval 
bale ~eniet. Oorspronklik sou 
bulle twee vertonings daar bou, 
maar dis op die laaste nipper
tjie afgestel en het bulle toe 
net kon vakansle hou. 

Omdat toerisme in ·RbodesU! 
so sterlt aangebJaas word, het 
bulle geen probleme met petrol 
gehad nie, In teenstelling met 
die inwoners wat skaars twin· 
Ug liter per maand mag kry. 

. Bebalwe dat daar nerens in 
R!hodesi~ koeldrankstrooltjies 
verkrygbaar Is nie, was daar 
vir die groep geen teken van 
die veelbesproke sanksies nie. 
Hulle was ook nie bewus van 
gevaar nle, en kon slegs aan· 
gename herinneringe Nan nog 
'n onvergeetllke Alabama·toer 
saambring unlversiteit toe. 

Die eerste vierdejaar kunsstudente In die geskiedenis van die Puk. Di6 kursus is vanjaar 
vier jaar oud. In die middel ataan prof. Ballot, departementshoof. en mej. Adrienne Vil

joen, 'n lektrise. (Foto: Fotokuns.) 

J(OOR AAN DIE BRAlVD 
DIE P.U.-koor bet hierdie vakansie die kultuurvlam hoog laat brand in die 
Transvaal. Hul toerprogram bet plekke van Tzaneen tot by Rustenburg in
gesluit en oral het bulle die gebore beindruk met die kwaliteit en afgerond
beld van bul sang . 

Met Radio P.U.-Koria om bul· 
le tydens die lang ritte aan die 
gang te bou, was die toer in 
aile opsigte geslaagd. Vir die 
eerste keer In dJe geskiedenls 
van die koor .bet die opbrengs 
'n groot wins getoon. Die koor 
bet ook groter gebore getrek 
as vorige jare, vera! mens In 

aanmerklng neem dat bulle 
bale klein plekkies besoek bet. 

Die koor bestaan uit 37 lede. 
Hulle .word afgerig deur die 
bekwame mej. Ria Net, 'n do· 
sente Jn skoolmusiek by die 
Konservatorlum. 

Hul program is saamgestel 
om elke smaak te bevredig. Die 

tweede deel van hul program 
wat negerliedere en volksmu· 
slek uit J>ultsland, Engeland, 
Frankryk en Suid-Afrika, asook 
Bantoe- en Kleurlingliedjies in· 
sluit, bet die meeste byval ty· 
dens die toer gevind. 

Die eerste deel best:aan uit 
gewyde lledere In Latyn, En· 
gels, Dults en Afrikaans. Tog 
is dit nle streng gewyd nie en 
word dlt dikwels afgewissel 
met ligter Uedere. 

Die koor sing ook 'n Lleder
siklus .vir G.emengde Koor en 
Klavier deur prof. Pieter de 
Villlers. Dit is getoonset op 
gedigte van Boerneef en prof. 
De Villlers noem dit Ses Lied· 
jies vir Latenstyd. Vir alle be-

Die uitstaUlng kan nog tot 
11 Augustus besigtlg word. 

aiOREO 
VIR 

ALMAL 
MET die Dramadepartement 
se aanbieding van Choreo 75 
bet ons vir die eerste keer 
vanjaar die geleentheid om 'n 
program van skeppende bewe. 
aing te sien. Hierdie kuosvorm 
is nog relatief onbekend in 
Suid·Afrika, boewel dit in 
Europa besonder gewild is. 

In skeppende beweging word 
die liggaam as instrument ge
bruik om die emosie wat uit 
die musiek spreek, te verbeeld. 
Die choreografie vorm dus die 
kern van die hele aanbieding. 
Oil word waargeneem deur 
Brenda Potaieter. 

Mej. Potaieter het beweging 
bestudeer in Wenen, Oosten
ryk onder die bekwame leidin~r 
van prof. Rosalia Chladek. Sy 
bet daar baar Diploma in 
Skeppende Beweging asook 
haar Onderwysdiploma met 
lof behaal. 

Mej. Potgieter dra juis bier· 
die aanbieding op aan prof. 
Chladek by geleentheid van 
haar sewentiaste verjaarsdag. 

Die proaram bestaan uit 'n 
verskeidenheid nommers en 
beboort in alma! se smaak te 
val. Die nommer Fancy Free 
sal veral by die studente groot 
byval vind. Deur middel van 
bewe~rina word beskryf wat 
gebcur as drie matrose met 
landverlof twee mooi meisies 
ontmoet! 

Vir die liefbebbers van poe· 
sie is daar 'n vertolking van 
W. E. G. Louw se gedig 
,,Adam", aangevul deur bewe
gina. 'n Ander nommer, Par· 
don revue, is 'n gestileerde re
vue in die sty! van die muslek
blyspele. 

Die ensemble bestaan uit 
wonderaars van sy Boemeef· studente van die Dramadepar. 
Uedjles sal bierdie siklu.s net temcnt wat bierdie kunsvorm 
so 'n boogtepunt wees as die 
eerste aanboor van Die berg· 
gans bet 'n veer laat val. 

vir die plesier daarvan beoe
fen, aanaesien dit maar 'n 
klein onderafdelinkie van die 
drama·opleiding is. 

Dle aanb!edings het die ge
bore vreeslik belndruk. Hulle 
het glad nle 'n aanbieding ln 
hlerdle styl venwa~g nle. Party 
bet selfs erken dat bulle voor
bereld was op 'n boere-orkes 
en volkspele! Een dame was 
bale ontsteld omdat die groep 
nle Sane Marais ceslng bet nie. 

Prof. Pietar de Villlers, wat I het. Prof. De Vllliers het oor I'" gealaag om die koor land
gedigte vlr die koor getoonset die afgelope aantal jare daar- wyd bekend te maak. 

Die koor tree slegs eenmaal 
In Potc.hefstroom op. Dit Is op 
16 Augustus In die Konserva· 
torlumsaal. Besprekings kan 
by die Konservatorium of by 
die S.R.-kantoor gedoen wont. 

Cboreo 75 word op 1 en 2 
Auaustus om 20h15 in die To
tiussaal aangebied. Bespre
kings kan by Pro Rege gedoen 
word. Daar sal ook kaartjies 
by die deure beskikbaar wees. 

Adrfaan 
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my 
b•o·c, 
,. 
blil.ll ••• 

Adriaan van der Byl, blind en 
sukkelend om sy vrou Marie 
(Martie Buitendag) te aien, 
in een van ay bule. Pukke 
het vanaand die laaste kana 
om Dirk de ViUi•a ae a1U(. 

My Broer ae Bril. te alen. 

'.'IEIIISIIIEIIISUISIIISIIISIIISIIISIII::t . ~ 
m w 
ffi HELP! ~ 
m ·w 
ffi ~ 
IIIEIIJSIIISIIISIIISllt:lll:iiiiSIIISIIISI 

DIE WAPAD 

Dit brilll ... 
eintlik 

van smaak 
THALIA kan n~rens 'n beter getuigskrif as die 
voorwoord van bul program kry nie. Dit is deur 
die rektor, prof. H. J . J . Bingle, geskryf. 

,Vir die soveelste keer Is 
Thalia druk beslg met die pro· 
gram waama almal ultslen 

Hulle staan telkens voor die
lielfde probleem, naamlik die 
skraal mark waarva·ndaan hul· 
le hul lewensnoodsaakllke wa· 
re moet verkry. Ek bedoel bier· 
moo dat bulle nie die w~reld 
se keuse .het v1r gesk1kte stuk· 
ke om op die planke te bring 
nie. 

En tog . . . in die 'hande van 

Die regisseur van die stuk 
van Dirk de V4Uiers, ookende 
rolprentmal$er, Aldo Behrens, 
is 'n senior lektor by die depar
tement Spraakleer en Drama. 
Die bulpregisseuse, Llesbeth 
Scboeman, is 'n junior lektrise 
aan di~ departement. 

Die spelers is Jan ltfeyer, Ko· 
bie Nortje, Martie Buitendag, 
Ria Botha, Christo Schwellnus, 
Louis Bester en Paul Reyneke. 

hierdie groep toegewyde stu· EIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIIISIII:illll 
dente v ind ons elke jaar die !!! !!! 
besondere resultate met wat w Foto's ~ 
bulle aanbied. iii iii 

Ons aller best.e wense verge- ffi d ffi 
sel hulle en ons beveel bulle = eur = 
sonder voorbeboud aan vir 'n !:!! !:!! 
a~ngename aand van o~tspan· ~ Fotokuns ~ 
!Wlg saam met blymoed1ge en 111 Ill 
weUewende studente. H. J . J . l m · ffi 
Bingle, rektor." ~IIISIIISIIIEIII:iiiiSIIISIIISIII:iliiSim 

Freddie (Paul Reyneke) en die 
bllnde Adriaan van der Byl 
(Jan Meyer) beaig om Marie 
van der Byl (Martie Buiten· 
dag), Adriaan ae vrou. 'n in~ 
apuiting te gee. Dis 'n stuk 
van miadaad, afperalng en 

aelfa hekaery. 

IIISIIISUI:illiSUISIII:iiii!CIIISIIISIIISI 
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oo SE m 

~ BRIL m !:!! Ill 
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Dit lyk hier asof Adrlaan van 
der Byl (Jan Meyer) nlks wil 
weet wat aeraant Grobbelaar 
(Koble Nortje) aan hom te 
vertel het nle. Errol van der 
Byt, kyk met 'n duh-uitdruk· 
king toe. Ewe vetbau ataan 
tent Emify (Ria Bothe) die 
hele petalje •n gad• alaan. 

BLADSY VYF 

Die blinde Adriaan van der 
Byt (Jan Meyer) besig om ay 
prooi op hoi te · jaag, tydens 
Thalia se opvoering van My 

Broer se Brit. 
EUEIU:illiSIIJSUI:iiiiSIII:iii iS IIISUI: 
ill m 
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Adriaan van d• Byl (Jan 
Meyer). blind en met R500 000 
tot sy beskikklng, weer met 
iets onderduima boaig. Hel
pende is Freddie (Paul Rey.ne
ke) . Dit is die eerste keer 
dat Thana 'n emst1ge •nJ< op
voer en met My Broer se Bril 
het hulle beslla die kol ge· 

tref. 
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I KOSMIESE STRALE: 
' SOMS MISKEN 

GEL UK 
DIE Wapad wil van die geleentheid 
gebruik maak om mnr. Marius 
Scbalekamp, studenteraadsvoorsit
ter van Puk, met sy verkiesing as 
president van die ASB geluk te 
wens. 

Met die verkiesing van mnr. 

GOULOMB het reeds in 1785 in 'n publikasie meegedeel dat elektriese la
ding op 'n geisoleerde bal stadig weglek. Met verloop van die jare is dan 
ook gepoog om dit te verklaar. 

Scbalekamp kan daar ook nou ge
boop word dat die Afrikaanse stu
dent tot sy volle uiting sal kom en 
dat die ASB tot sy reg onder al die 
studente van Suid-Afrika sal kom. 

SKAKELING 
MNR. SCHALEKAMP bet onk reeds 
van groter skakeling met die En
gelse studente gepraat. 

Dlt is nodig en kan gedoen word 
sonder dat een sy eie karakter ver
loor. Vir Suid-Afrika le daar 'n 

moeilike tyd voor en met die vyand 
al hoe nader aan ons grense, is dit 
noodsaakJik dat Engelse en Afri
kaanse studente mekaar die hand 
moet gee. 

ONDERDRUKKING 
DIE Wapad merk ook op dat Nusas 
'n voorstel aanvaar het dat studen
terade absolute gesag oor die re
dakteur van 'n studentekoerant 

moet be maar terselfdertyd ook 
daarop aandring dat koerante van 
aile sensuur onthef moet word. 

Hoe rym dit dan, Nusas ? 

VERSLAAF 
AAN '/(RIP' 

goed, maar weet niks van die 
betrokke vak nie of in elk ge
val bitter welnig want studie is 
nie meer noodsaaklik nie. Sui· 
ke studente hoort nie hier Die, 
bulle soek net ,.paplere" om 
later ,.groot geld te slaan". 

GEAGTE REDAKTEUR - Die afgelope toetsweek j Hierdie dirrge gebeur op ons 
' • . , Chrlstelike unlversiteit. Wat Is 

bet ek opgemerk en gehoor dat h1erd1e ,metode die Christen se taak hlerom-
groot en ernstige afmetings aanneem. Die .,krip"- trent? Beslis nie •n traak-my· 
epidemie is 'n verslawingsiekte wat steeds meer nie-agtige houding, maar 'n be

en meer slagoffers eis. sliste sterk afkeer daarin. En 
dit moet ook nie daar bly nie 
- lees gerus Rom. 1 : 32. Do
sent-student en owerheid moet 
saamslaan om hierdie euwel 
uit te roei - al is dit tot die 
vernedering van 'n mede-stu· 
dent. Dit gaan immers om die 
eer van ons universiteit en om 
die eer van Cod. 

Dit vind ook nie net in die 
Fakulteit Lettere en Wy&be
geerte plaas nie, maar ek bet 
ook gehoor van soortgelyke ge
valle in ander fakulteite. Slegs 
een geval waarvan ek weet is 
na die rektor verwys, en dit na· 
dat studente dit onder die toe-
sigboudende dosent se aandag 
gebring het. 

tyd na bu:te terwyl andere hul· 
self besig hou met lees- of na· 
sienwerk. Intussen is sekere 
studente besig om hul graad/ 
diploma te behaal deur suike 
ondergrondse slinkse metodee. 

Wilson bewys later dat d1e 
lading inderdaad deur die lug 
weglek. Met die ontdekking 
van radio.aktiewe strale bet 
die gedagte ontstaan dat die 
strale die lug geleJdend maak 
deur ionisasie en die lading 
so weglek. 

In 1912 bewys Hess egter 
dat dit egter bale deurdringen· 
de strale van buite die aarde 

beur nie. Daar beweeg die prl· 
m~re straling langs die mag
neetveldlyne In na die opper
vlakte. Dit Is dan gewens om 
in die gebied metlngs te doen. 

Die mees waarskynlike bron 
van kosmiese strale 1S pulsare 
hoewel supernova's nie ui(ge· 
sluit word nie. Trouens, taas
genoemde word geag as die 
bron van die swaar element 

se atmosreer ult die kosmos wat op aarde, in die son en 
afkomstig, wat vir die verskYn· elders in die kosmos gevind 
sel verantwoordelik is So het word. 
"die gebied van kosmlese strale 'n Pulsar iR beter bekend as 
na vore gekom wat steeds toe- 'n neutronster So 'n son Is 
nemende aandag geniet. uitgebrand en bet reeds afge-

Kosmiese strale Is dan deel· koel nadat dlt deur verskele 
tjles, oorheersend positie£ ge- stadia gegaan bet. Dlt het 'n 
laai met energie groter as ra- geweldige h~ digtheid en ro
dio-aktlewe energie en bulle teer bale vinnig sodat aan 
oorsprong bulte die aarde het. deeltjies soos die magneetveld 
Prim~re kosmiese strale be- saam roteer ontsaglike hoi! 

staan hoofsaaklik uit atoom· energle gegee word. 
kerne wat gestroop is van hul· Die son belnvloed die inten· 
le elektrone. Sowat een ult siteit van kosmiese strale. 
'n duisend tot tiendulsend Warm gas ontsnap voortdu· 
van die atoomkerne is an- rend uit die swaartekragveld 
ti-keme wat op die voorkoms van die son. Dlt beweeg dan 
van anti-materie in die kos· teen ongeveer 500 km per se
mos dui. konde ver verby die aarde. Dlt 

Protonc is dus die oorheer· staan ook bekcnd as die son· 
sende komponent met onge- wind. Omdat dit 'n plasma is, 
veer vyftien persent elektrone. m.a.w. in geheel geioniseer, 
Dlt word gevolg deur beluim kan dit nie die aarde se veld· 
en die swaarder kerne soos lyne kruis nle. 'n Holte word 
op die aarde bekend. dus deur die aarde In die son· 

Onderskeid moet ook gemaak wind gemaak bekend as die 
word tussen galaktriese en so· magnetosfeer. Die lnterplan~

l~re kosmiese strale. Eersge. re magneetveld buig die min· 
noemde is afkomstig vanaf der energieke deeltjies dan te
stergroepe buite ons sonnestel- rug na die ruimte. 
sel en laasgenoemde van die 
son. Daar word vera! aan eers· 
genoemde aandag gegee. 

Die intensiteit van kosmlese 
strale, m.a.w. die sterkte waar· 
mee dit die aarde bcre.ik, neem 
af vanaf die pole na die ewe
naar. Die aarde se magneet· 
veld buig die positiewe deel· 
tjies sterk af by die ewenaar 
terwyl dlt by die pole nie ge-

.Die aktiwlteit van die son 
wissel met 'n periode van elf 
jaar. Daar is gevind dat die 
intensiteit van kosmlese strale 
teen fasig varieer. Met mini· 
mum sonaktiwiteit en dus 'n 
besadlgde sonwlnd soos die ge. 
val In 1976 sal wees sal die 
lntensiteit van kosmiese strale 
dus 'n maksimum wees. 

Die intensitelt wissel dus elf
jarlg. Verder kom daar ook 
27-daagse en daaglikse varia· 
sles voor soos die son roteer 
en uitbarstings voorkom. 

Kosmiese strale hoef nle ~ 
die atmosfeer gemeet te word 
om die tydsvarlasles te bepaal 
rue. maar wei deur gereelde 
breedtegraad-opnames by see
vtak en noukeurlger op vlleg
tulghoogtes te doen. Dlt k.an 
geriefllker bestudeer word 
deur vaste detektore sogenaam· 
de neutronmonitors. Dlt word 
dan ook by die plaasllke Flsi· 
ka-departement by die Magne
tlese Observatorlum te Herma· 
nus en die Suid·Afrlkaanse 
Antartiese basis te Sanae op 
die Antartiese kontinent ge
doen. 

Die vraag ontstaan watter 
rol kosmiese strale speel in 
die bestaan van die mens. Dit 
is bekend dat as 'n verande· 
rtng in die rangsldkk.ing van 
nukloetiedes in 'n BNS mole
kule voorkom, 'n mutasle tot 
gevolg kan wees. Die genetie
se materiaal kan verander 
word weens die blootstelllng 
aan kosmiese strale, radlo..ak· 
tlwiteit en sekere cbemikalie~ 
Volgens bioloe ls 'n hol! mu· 
tasie ongewens. 

Die aarde se atmosfeer en 
magneetveld speel dus 'n 
uiters belangrike rol in die 
menslike bestaan Nie net word 
die ultravioletstrale afgeskerm 
nie, maar ook meteorlete en 
kosmiese strale. Tesame met 
die magneetveld wat die sta· 
dig bewegende kosmiese strale 
deflekteer word die genetlese 
mutasle tempo van lewe op 
'n redellke Jae vlak gehou. 

'n Mens kan dus beswaarllk 
uitsluitsel kry oor die rol van 
kosmlese strale in die mens
like bcstaan. Die owel1heid bchoort beslis 

meer aandag te ree aan die 
ernstige saak. Eksamenlokale 
is dik!wels oorvol en vir die toe
sigboudende dosent is dit 'n 
rans onmoontlike taak en daar· 
by maar 'n bra ver.vellge een; 
sommlge dosente tuur die heel· 

Die metodc is ook at ver ont· 
wikkel. Naas die ou metode 
van afkyk, op 'n ander se werk 
of van notas is daar die meer 
.,professioneie" metode. Dit Is 
om sekere spotvrae in verskal· 
lende toetsboeke te doen, en 
aan die einde van die eksamen· 
sessie word die boek/ e waarin 
die gevraagde vrae gedoen is, 
uitgehaal en oorbandig. So •n 
student slaag gewoonlik bale 

Beler samewerking behoort 
tussen student en dosent te be
staan, nie aileen wat hierdie 
aspek van die eksamensituasie 
betref nie, maar ook die pro· 
bleem van lawaai in sekere lo· 
kale, gel~ langs die oprigting 
van nuwe geboue. Stuurs en knorrig 

,,Anti·krlp". 

· ·Studente mag politiseer 
GEAGTE REDAKTEUR, - Boeke is 'n mens se vriende. Tog jammer dit 
word so onaangenaam gemaak om met genoemde vriende te verkeer. 

Ek verwys na die dames by in die katalogus juis jou pro· 
dle lenerstoonbank In die bl· bleem is nle. Sou bulle s6 

'n onbeskofte stemtoon ge
slcrobbeer is: ,,As die biblio
teek aan die brand slaan is 
jy die eerste om weg te hard· 
loop". Is dlt die soort optrede 
en kinderagtige beskuldlgings 
wat 'n mens van 'n opgelelde 
personeellid kan verwag? Ek 
moet byvoeg: die stem bet aan 
'n man behoort. 

STUDENTE moet die reg h8 
om aan partypolitiek deel te 
neem deur middel van die er
kende politieke partye. Hy ver
oordeel egter aaam met die 
Van Wyk de Vrles-kommiasie 
ongeorganiseerde politieke be
:fry.Nighede. 

SO bet mnr. Louis le Grange, 
adjunk·mlnlster van binneland· 
se ~ke. en inllgtlng, op •n 
vergaderlng voor 'n student& 
~ehoor op Stellenbosch ges~. 

CURTIS 
Mnr. Le Grange meen dat 

Jwerhei<\sgesag deur almal er· 
"en moet word, ongeag of el· 
lte groep or lndividu nou deel 
-!ehad bet in die daarstelllng 
'an gesag, al dan nle. Hieruit 
1olg dlt dat studente bulle ook 
.1an owerheldsgesag moet on· 
derwerp. Mnr. Le Grange bet 
verwys na studente wat bulle 
kwaadwllllg sou verset het 
teen hierdie gesar en daardeur 
die .:lwerheid teen hulle laat 

draai het. Sommige het in die 
tronk beland: ander is uit die 
land gesit en ander bet dit 
raadsaam geag om te vlug. Hy 
bet Neville Curtis, president 
van Nusas in 1970, as voorbeeld 
gebruik. Hlerdie student van 
die Universiteit van Kaapstad 
het op verskeie oorsese kon· 
ferensies 'n wapenverbod, ver· 
skerplng van sanksles en die 
verbreking van sportbande met 
Suld-Afrika bepleit. 

BEVRYDING 
Hy het gewys op die uitda· 

gende standpunte van Nusas 
wat aan die lig gebrlng is deur 
die Schlebusch-ko~missie en 
as voorbeeld genoem een van 
die lede se ultlating kort ge· 
lede in Dar-es-Salaam dat Nu· 
sas sy deel Kedoen bet in die 
bevrydingsbeweging in Suld· 
Afrika. Nusas het ook geasso· 
sieer met Swapo en hul slm· 
patie m~t dle vryheidsvegters 
betuig. 

blioteek. Sonder veel omhaal 
Mnr. Le Grange het ook van woorde wil ek bulle be· 

kortliks die aanbeveUng van skryf as stuurs, onbehulp· 
die Van Wyk de Vrles-kommis· saam, knorrig en onvrlendelik. 
sie geskets. Hlerdie kommis· Met een of twee welkome ult· 
sle sien die student eerstens sonderinge. 
as landsburger wat kan staat· Ek is nie onrealisties nie. 
maak op sy regte, maar hom Ek verwag nie dat bulle dag 
ook onderwerp aan die pligte na dag stralend van medemens· 
van elke burger. Tweedens sien like liefde en handewringend 
die kommissle die student as van behulpsaamheid agter die 
student wat hom ultsluitlik toonbanke moet ronddraf nie. 
besig hou met die bestudering Wat ek wei verwag, en waar· 
van wetenskap. Enige politie- op ek met hierdie skrywe aan· 
ke deelname, van watter aard dring, l.s die baslese welle
ook al, sal dus ongewens wees. wendheld wat een mens in sy 

Mnr. Le Grange verskU in omgang met 'n ander gebrulk. 
hierdie opsig. Studente moet Te meer omdat hierdie dames 
opgelei word in die politlek In 'n openbare betrekking 
en geleentheid moet daarvoor staan en voortdurend met 
geskep word. Daarom staan mense stake!. 
mnr. Le Grange dit voor dat Ek meen dit is nle onblllik 
studente dee! vorm van er· om te verwag dat jou navrae 
kende politieke organisasles beantwoord word rue. Soos 
terwyl bulle op universitelt is, sake nou staan, word jy fron· 
maar bulle daarvan weerhou send en In die mees spaarsa· 
om dee1 te M aan ondermy- me woordgebrulk wegbeduie 
nende organisasles en groepe.l katalogus toe. Traak bulle ten 

(Erkenning aan Die Ma~e.) een male nle of die inllgtlnK 

vermoeld na Jiggaam en gees 
wees dat selrs die paar trei! 
tussen die toonbank en die 
katalogus flsiek onmoontlik is? 

Ek het a1 'n ysllke skuldge
voel ontwikkel oor die klokkle 
by die toonbank vir gereser· 
veerde werke. Die ,.diens" wat 
die lui van die klokkie ople· 
wer Is so sprekend van moelte 
en verdrlet dat ek my skaam 
oor my blatante aanmatlging 
om enigsins die klokkie aan 
te raak. 

Vra jy na die lys van gere
serveerde werke, word dit met 
soveel vertoon van gelate ver· 
draagsaamheid uitgehaal dat 
jy maar liewer sonder die no· 
dige inligting wil bly. 

As dit verbode is om in die 
biblioteek te rook, moet dit 
ten minste op 'n paar kennis· 
gewingborde aangedul word. 
Ek is my nle bewus van een 
so 'n botd nle. Tog moes ek 
- en 'n groot dee! van die 
blblioteek - unhoor hoe 'n 
manstudent wat ~erook het in 

Ek wil voorstel dat baslese 
onderrlg in die eerste begin· 
sels van skakelkunde by die 
kursus B.A. Blblioteekkunde 
ingeslult word. En miskien bie- • 
tjie klem op die feU dat die 
gebruiker van die biblloteek 
nie maar n6g 'n boek op 'n 
rak is nle. 

- J . L. Wierenga. 

MASSAVER
GADERING 

Maandagaand 4 Augustus 
19h30. 

Frans du Toit. 
SR-VERKIESING, HARE, 

STRtJKTtiTIRVERANDERJNG. 
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VRYDAG, 1 AUGUSTUS 1975 

Die Nasionale Studenteredakteurakonterensle, •n ASPU·pro
jek, is vanat 13 tot 14 Junle deur die Universlteit van Pretoria 
aangebied. Voor v.l.n.r.: H. Kotze (voorsitter), D. Pieterse 
en A . • Jooste. Agter: C. Nel, N. Swart, M. Gilbert. J. Ham-

man. R. Buitendag en D. de Villiers. 

Jode • 
DOOI 

navorser 
MNR. H. R. LASS ( 46), navorser by die Sentmm 
vir lntemasionale Politick aan die P.U. vir C.H.O. 
en 'n deskundige op die gebied van strategiese stu
dies, is een van die Suid-Afrikaanse uitgenooides 
om 'n intemasionale simposium oor die millWre 
aspekte van die Joods-Arabiese-geskil, wat van 12 
tot 17 Oktober in Tel Aviv, Israel, gehou word, 
by te woon. 

Die .voorsitter 'Van die ree. 
lingskomitee van di~ simpo
sium, Is cgenl. Chaim Hertzog, 
gowese hoof van Israel se In· 
l~ngsdiens. 

Temas wat op di~ simposium 
aangeraak .sal word, is: Groot
moondbeldswedywering Jn die 
Midde-Ooste; Militere magsewe
wig in die Midde-Ooste njl d1e 
Joom Kippoeroorlog en 'n 'lllge
mene waardebepaling van d1e 
Joom Kippoeroorlog. 

Mnr. Lass, een van die min 
Suid-Afrikaners wat lid van die 
gesaghebbende International 
Institute for Strategic Studies 1

1 

(IISS) is, beoog om rv66r di~ 

simposium, eers 'n konferensie 
oor Seemagte wan die IISS in 
Ronneby, Swede, by te woon. 
Hy sal onderweg ook institute 
vir strategiese studies in En· 
geland, Nederland en Wes· 
Dultsland ibesoek. 

Volgens mnr. Laas is hier· 
die 'n studietoer en dien dit 

UP PIE 
LEI 

TOER 
DIE nasionale buitelandse toer 

as aanvulling vir sy doktorstu· 
die oor lndirekte strategie. 
Mnr. Lass doen vera! noukeu
rige navorsing oor die indi
rekte strategie rvan die Rooi 
Sjinese. 

Mnr. Lass bet ook onlangs 'n 
boek oor rewolusion~re oorlog· 
voering uitgegee waarin Mao 
Tse-tung, Vo Nguyen Giap en 
Che Guevara as die grondleg· 
gers daarvan behandel tWord. 
Di~ boek is 'bY die. Sentrum vir 
Internasionale Politiek teen 
R2,50 verkryg'baar. 

WEN 
VET 

PRYSE 
ONDER. die beskerming van 
ASPU word daar vanjaar 'n 
totokompetisie vir aile ASPU
geaffilieerde koerante aange
bied. Die doel van die kompe
tisie is om 
a) fotografie onder student& 

aan te moedig; 
b) die gehalte van toto's in 

studentekoerante verder te 
verbetet. 

REI:!LS 
van die ASB na Europa vind • Daar sal twee afdelings 
vanjaar vanaf 29 November tot wees, nl. kleur en swart 
29 Desember plaas. Uppies sal en wit, wat sal meeding 
vir die eerste keer aan die toer om agt pryse, vier vir el-
meedoen en die onder-voorsit· ke afdeling. 
ter van die Studenteraad, Ko- 1 • 

bus Delport is die toerleier. 
Die totale toerprys is R880 I • 

per persoon. 'n Deposito van 
RSO is betaalbaar voor Sep· 
tember 1975 en die balans van 
die toerprys moet voor 25 Ok· 
tober 1975 betaal word. 

Die toer spring weg in Brus· 
sel, Belgil! en elndig in Lon- I • 
den. Verder word ook Holland, 
Duitsland, Oostenryk, Italll!, 
Franliryk, Switzerland en 
Engeland besoek. 

Foto' s moet nie kleiner as 
50 mm x 80 nvn wees nie. 
Die twee afdelings sal in 
groepe verdeel word, nl.: 
a) sport; 
b) jool/karnaval; 
c) inbwgerlng/ontgroe-

ning/verwelkomlng; 
d) kunstotografie. 
Die Jnskrywingsgeld per to
to sal vyftig sent bedra en 
betaal word aan Die 
HeRAUt. Posbus 524, 
Johannesburg, 2000. 

DIE WAPAD BLADIY SI'Wt 

REDAKTEURSSKAKEL 
GOED OP 
TUKKIES 

TYDENS die Nasionale Studenteredakteurskonfe
rensies wat op 13 en 14 Junie op U.P. aangebied 
is, bet skakeling tussen dertien kampusblaaie plaas
gevind wat grootliks as sinvol en suksesvol deur 
die redakteurs bestempel is. 

Atgevaardigers tydens die redakteurskonterensle aangebied 
op Tukkies kampus . 

.., 
f ' ~ ·r 

Wat nuusuitruiling betref, is 
gevoel dat 'n ampteJike struk· 
tuur op hierdie stadium waar· 
skynlik onsuksesvol sal wees, 
hoewel die moontlikheid dat 
amptelike skakeling deur mid
del van die A.S.B. en NUSAS 
deure in die toekoms sou kon 
oopmaa-k oorweeg is. 

Uitruil van dle studentepu· 
blikasie, toto's en artikels sa.! 
egter op 'n ad hoc-vlak onder-

PUK SE EKONOME OP 
PAD TERUG 

,ONS moet die Ekonomiese Vereniging teruglei na dit waarvoor die Vereni
ging staan", was die woorde van een van die sprekers op 'n algemene lede
vergadering van die Vereniging. Hy het voortgegaan , indien die Vereniging 
nie aan sy doelstellings kan beantwoord nie, die enigste uitweg ontbinding 
is". Die spreker bet die algemene indruk gelaat dat daar niks in die Vereni
ging gedoen word nie. 

Die steiling het mens onwil· 
lekeurig na die notules van 
vorige bestuurs- sowel as lede
vergaderings laat gryp, om be
vestiging van die stellings te 
kry, of feite wat dit kan ver· 
were:>. 

Aan die begin van die ter
myn is daar op entoesiastiese 
wyse 'n jaarprogram opgestel 
wat daarop gemik was om Jede 
met die praktyk in aanraking 
te bring asook om gevoel van 
samehorigheid in die geledere 
van die Vereniging te bewerk
stellig. 

D~TENTE 

In die gees van detente is 
briewe aan Tukkies gestuur 
met die oog op kontak. Briewe 
is gestuur aan fabrieke met 
die oog daarop om besoek aan 
die instansies te bring. 

Waarom het die lede niks 
biervan sien kom nie. Is dit 
laksheid van die bestuur se 
kant? Die antwoord: Niemand 

die Voorsitter of die President 
keer dat Sasol ontplof! 

9P Jedevergaderings gaan 
die Ekonomiese Vereniging 
ook geb\Jk onder die algemene 
las van belaogeloosheid van 
lede. Niemand besef dat dit 
met soveel moeite aangebied 
word as enige ander aksie. 

SKAKELING 

Die Vereniging het onlangs 
by die Ekonomiese Vereniging 
van S A. aangesluit wat ons 
die eerste studenteorganisasie 
maak om by die professionele 
mense in te skakel. Die verga. 
derings van die Wes·Transvaal· 
se tak van die Ekonomiese 
Vereniging kan nou deur enige 
van ons lede bygewoon word. 

Die Vereniging se lidmaat
skap aan die! Internasionale 
Vereniging van Handel en Eko· 
nomiese studente (AIESEC) 
plaas ons self in die geselskap 
van 45 versk.illende Iande. Die 

kan Tuklties dwing om te ant-~ bestuur woon gereeld die ver
woord nie, dog minder kan gaderings van (AIESEC) S.A. 

by. Daar bet ons kontak met 
12 universiteite in S.A. 

Gedurende die Julie vakansie 
het ongeveer 20 lede van die 
Ekonomiese Vereniging die 9e 
lnternasionale Handelskongres 
van AIESEC op Stel)enbosch 
bygewoon. Met sprekers uit 
Suid·Afrika, Lesotho en selfs 
Israel wat die lnterafhanklik· 
heid van state in Suiderlike 
Afrika bespreek het, was dit 
baie leersaam en aktueel. 

Die bestuur is wei deeghk 
bedrywig. Dit rus nou op die 
lede van hierdie vereniging om 
te bewys dat die pogings van 
die bestuur wei in bulle smaak 
val. 

Staan die argument van die 
spreker by die ledevergadering 
nog op sulke stewige bene 
soos by wou voorgee? 

Op hierdie stadium staan dit 
al op wankelrige bene, maar 
teen die einde van die semes· 
ter sal dit moontlik op ge:. 
breekte bene, indien die lede 
opruk na die aksies soos ver
wag word. 

neem word. 

PERSKODE 

Die Perskode is bespreek, en 
die konferensie het gemeen dat 
die studentekoerante, indien 
hy norme in 'n perskode ver· 
vat onderskryf, daardle norme 
in elk geval sal probeer hand
haaf sonder om amptellk aan 
die kode gebind ·te word. 

Daar is ervaar dat die aard 
van studentekoerante sodanig 
wissel dat die veld die aard 
van die nuus en van die ob
jektiwiteit rue afgebaken kan 
word nie, hetsy .plaaslik, nasio
naal of internasionaal . 

Kennis oor bladuitleg en die 
wyses van nuusinwinning is 
uitgeruil en die finansiele as· 
pek <by die uitgee van 'n koe
rant is ondersoek. Die Univer· 
siteite van Kaapstad en Wit
watersrand druk en finansier 
hulle publikasies self, terwyl 
die ander meestal op hul Stu· 
denteraad en advertensiewer· 
wing aangewys is. 

Dit was vir die redakteur~ 

belangrik om 'n g<>eie verhou· 
ding met die ~agpers te hand
haaf en sodoende die uitdra 
van die Universiteit en sy blad 
se ~goeie naam te bevorder. 

Die teenwoordige kampussc 
het aan die hand van referate 
bespreking gevoer, en het in 'n 
gees van wedersydse simpatie 
en samewerking vcrloop. 

Die moontlikheid <Vir ~ie aan· 
bieding van 'n soortgelyke kon· 
ferensie in 1976 sal deur die 
Universiteit van die O.V .S. on· 
dersoek word. 

WITS SE 
VERLEDE 

WYS IN 
INLOOP 

'N Fliek, .. wns - the Story 
of a South African Universi· 
ty," word op Vrydag 1 Augus
tus om 17h30 uur in die 20th 
Century, Potchefstroom, ver
toon. • 

Die film is vrygestel ter vle· 
ring van die vyftigste bestaans
jaar van die Universiteit van 
die Witwatersrand. 

Oorspronklik is die film vir 
akademlese doelelndes ver
vaardig. Dit het soveel byval 
gevind dat dit deur Kinekor 
dwarsdeur Suid·Afrika as kom· 
mersiele film versprei word. 

Die film is vervaardig deur 
Pete Collins. Sy vorige IiJm 
wat gehandel bet oor die lewe 
en werk van die Universiteit 
het 'n toekening by die Inter· 
nasionale Filmfees in Chicago 
in 1971 ontvang. Die nuw~ film 
het twee jaar geneem om te 
voltool. 

Die film draa! 00 minute 
lank en handel oor die Suid· 
Afrikaanse geskiedenJs vanaf 
1896 tot 1972, vera! die groel 
en ontwikkeling v.an Johannes· 
burg en Kimberley. 
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Die Genootskap van Universit6re Natuurwetenskaplike Studente van Suidelike Afrika het 
gedurende die vakansie 'n veelrassige winterskool op die Puk gehou. Hier is die afge

vaardigdes voor die Totiussaal afgeneem. (Foto: Fotokuns.) 

Aktuele jare 
·vergader 

TYDENS 'n Eerstejaarsvergadering gehou op 21 Junie 1975 is Willem Vogel 
eo Amy du Preez gekies as voorsitter en sekretaresse. Die onderwerp van be
sprekiog was die vlugskrif wat deur POPS uitgegee is: POPS 75/3. 

Eers bet die bespreklng los 
en vas verloop en is daar bale 
rondlgespring, maar die voor
sitter vra orde en die vlugskr•f 
word puntsgewys afgE!handel. 

Ons sal voorstelle indien 
t.v.m. aangeleenthede wat 
ons voel VCI'beter kan word. 

hehp het as ons met daardie b. 
doel gekom het n:e, want die 
huldigc sn is teen 1978 nie 
meer op die k:~mpus nie. c Omdat ons nou wcet hoe 

die SR en hoolliggame funk· 
sioneer sal almal stemreg 
probeer verkry. 

Oor die vraag of die ovlug
skrif wei deur POPS uitgegee 
is, bestaan daar heelwat twy· 
fel. Daar word die volgende 
sake genoem: POPS se vorige 
vlugskrifte was nie so beledi· 
gend geskryf nle, maar daar 
word genoem dat in gedagte 
gehou word dat POPS intussen 
'n nederlaag Jgeiei bet. 

Die volgende saak wat be
handel word is die !Gwessie or 
ons deur die kamp gtfndoktri
neer word. Die ve11gadering be
slult dat dlt nie die geval is 
nle, .want ons is reeds die vo
rige aand - Vrydngaand 20 
Junie - toegelaat om ons me
Dings te lug en waar ons met 
die SR se standpunt verskil 
het is die saak deeglik be
spreek en die eerstejaars het 
gevlnd dat die SR oop was vir 
oortulging. 

IDle eerstejaars wat die kamp 
bygewoon bet, het dit ook uit 
eie vrye wU gedoen en is nie 
swnmler daarin gedwlog nie. 

Motiewe: Die verpdering 
verwerp ,p()PS se stelllng dat 
ons gekom het om te krulp. 
Ons tender ook nle vir SR nle 
want dlt sal bultendlen nle ee-

VOORSITIER 
SIT NIE 

MEER VOOR 

KAMPOPSET 
Wat die kampopset bctref, 

die skelding tussen die geslag· 
te se tente, beskou die verga· 
dering dit nie as Victoriaans 
nie en ook nie as outyds nie -
die vergadering sien dit as 'n 
beglnselsaak en voel dat dit in 
elk geval bcter is om versoe
king te vermy. Bogenoemde is 
ook waar wat die kosbuisopset 
betre! en bier speel gerieflik· 
he:d ook 'n groot rol. 

Die volgende redes is gegee 
op die vraag waarom ons die 
kamp bygewoon het en wat ons 
reeds gebaat het by die kamp: 

1. Op kosbuisvcrgaderings 
het ons nle 'n spreekbeurt nie 
en tlan moet jy maar opkrop 
alles wat jou pia, tei'Wyl jy 
hier jou sl'! kan sl'! - alles kan 
uitvra i.v.m. die dinge waar· 
oor jy tot dusver nog nie dui· 
dellkheid gehad het nie en wat 
jou grief. Die SR is tgewillig 
om te help en probeer jou ge
lukklg maak op die Puk. 

2. Ons het die 'VerskUiende 
kanale waarvan ons gebruik 
kan maak leer ken en weet 
ook nou beter by walter lig· 
game jy .bevrediging vir jou be
langstellings kan gaan soek. 

3. Omdat ons nou meer m· 
ligtlng het oor die verkies:ng· 
stelsel en runksionering van 
die SR en hoofiiggame het dit 
ons meer betrokke gemaak. 

4. Deur 4nlilgting en kennis 
van jou Alma Mater kom loja· 
l1telt! 

JOHAN VANWYK, reeds aan· 
gewese karnavalvoorsitter vir a. 
1976, se benoemlng moes op 'n 
onlanase studentevergadering 
nietig verklaar word, omdat sy 
benoeming teen die Reglement 
van die studenteraad was. 

.IWOSI'I'IEWE BYDRAES 
Ons sal na die kamp pro· 
beer om deur ons vertel· 
lings en optrede ook ons 
maats meer betrokke te 
mask. 

Volgens die Realement moet 
die volgende studenteraad die 
kamavalvoorsltter aanwys en 
nie die buidiae een nie, soos 
wat nou gebeur bet. Die be· 
noemlngsprosedure met die 
benoeming van mnr. Van Wyk 
het ook nie volaens reglement 
geskied nle. Krattens regie· 
ment moet daar 'n voorstcller 
en vyf sekondante wees Net 
mnr. Geo!'ie Lotter het mnr. 
Van Wyk VOOJ'iestel. Daar was 
geen seltondante nie. 

SKURF ! 
DIE Raad van UPE het ver· 
skeie klagtes van buite-instan
sies en ander persone ontvang 
dat STUPED 1975 pornogra
fiese materiaal bevat. 

Die redakteur van STUPED, 
rnnr. Riel du Toit, het aan 
UPEN ges~ dat by nie die aan· 
tygings kan vcrstaan Die en die 
sin daarin sien Die en dat die 
hele aangeleentheid hom baie 
ongelukldg stem. 

d. Opvolgingswerk sal beslls 
gedoen word ! 

'n 1\fosle van vertroue 10 die 
SR word ingedren en aanvaar 
Die vergadering verdaag \ir 
groepbesprekings. 

BLAD VAN 
DIE BAAN 

DIE bcoogdc blad wat cen vnn 
Suid·Afrika sc grootste Afri· 
kaansc oggendkocrante, die 
Transvaler, ccn kcer per week 
aan die Puk wou afstaan, rs 
van die baan. 

Volgens n woordvoerder 
van c..lic Transvaler sal dit nie 
winsgewend genocg wees nie. 

Daar was ook sprake dat 
Pcrskor , uitgewers van die 
Transvaler, Vaderland en an· 
dcr koerante, 'n donkerkamer 
vir die kommunikasiekunde· 
studt'nte sou toerus. Die 
donkerkamcr sta:m al aereed 
maar kort net die nodige toe· 
rusting. Perskor sal later van· 
decsmaand of vroea volgendc 
maand 'n finale besluit neem. 

DRIE DAMES 
OORHEERS 

A.S.P.U • 
DIE emansipasie van die vrou 
bet tot volle uitina gekom toe 
drie dames van die Puk die 
onlangse samesprekinas van 
ASPU op RAU byaewoon het. 

Die Afrikaanse Studente 
Persunie is geaffilieer by ASB 
en bespreek probleme aan.. 
aaande berigaewina in studen
tekoerante. 

Die byeenkoms is bygewoon 
deur afaevaardigdes van RAU, 
KOVSIES, N K P., TUKKIES, 
Goudstad, POK en PUK. 

Op die vergaderina is be
sluit dat die volgende ASPU 
konferensie op U en 13 Scp. 
tember deur POTE en PUK 
aangebied sal word. 

INTERNASIONALE 
VEELRASSIGE 
KONFERENSIE 

SOWAT 50 buitelandse lnstansles ult mtnstens sewentien Iande wat strek 
van Nigerie tot Korea, sal vana( 9 tot 13 September vanjaar die intemasio
nale konferensie oor Cbristelike Hoer Ooderwys op die Puk bywoon. 

Volgens 'n woordvoerder van 
die rcl!llngskomitee Is hierdie 
konferensie nie aan 'n spes\· 
fieke kerkverband gebind nie, 
maar is dlt 'n wl!reldbyeen· 
koms van gereformeerdes. 

VEELRASSIG 
Dlt sal ook 'n veelraSstge 

konferensie wees. Swart ~ere
formeerde kerklikes uit Rhode· 
sil!, Malawi, Zambil!, Kenia en 
Nigeril! bet reeds die jawoord 
gegee. 

Gere!onneerde Institute in 
Japan, Korea en Indonesie 
stuur ook afgevaardigdes na 
die konferensie. N4 die konfe
rensie sal prof. dr. Kun Sam 
Lee, dosent in teologje aan die 
Koryo Teologiese Seminaar In 
Korea, drie maande lank as 
gas van die Puk 'n studle van 
die Chrlstelike unlversiteltstel· 
sel maak. 

Twaalf gereformeerdes van 
die Vrije Universitelt sal ook 
die konferensie bywoon. Dlt 
ten spyt van die terugtrekking 
van die amptelike ultnndlging 
aan die Vrije Unlversiteit wat 
deur die insluiting van dr. 
Beyers Naud~, direkteur van 
die Christelike Instituut, as lid 
van hul afvaardiging, klaar· 
blyklik polilieke motiewe ge
had het. 

NA die amptellke opening 
deur prof. H. J . • r. Bingle, rek· 
tor van die P.U. vir C.H.O., sal 
37 sprekers referate oor onder· 
werpe soos die Christellke In· 
stelling, Chrir;tellke onderwys 
en samewerking tus~en Chris
telike instansies !ewer. 

KLASSE 
Volgens dr. Van der Walt 

Is onderhandellngs nou aan die 
gang om ~ke gedurende 
klastyd die geleentbeid te gee 
om van die vergaderings by 
te woon. Volgens dr. Van der 
Walt sal die IVt'ystelllng van 
klasse by elke departements· 
boot berus. Daar sal dus nle •n 
algemene vrystelling van klasse 
wees nie. 

Simposi:um 
SES ultgelese sprekcrs sal vanjaar op die jaarlikse simposlum 
van die Sentrum vir lntemasionale Polltiek wat op 22 Augus
tus hler gehou "'ord, referate oor die strategiese aspekte 
van die huidige w&reldpoUtlek lewer. 

Luit.-genl. Magnus Malan, hoof van die Lel!r, behoort een 
van die groot trekplelsters te wees. Genl. Malan sal oor 
Suid-Afrika se mUit&re weerbaarheld In die huidige tyds· 
gewrig praat. 

BEKENOE 
'n B<lkende aan die Puk, prof. Werner Pfeifenberger van 

die Unlversltelt van MUnster, Wes-Duitsland, sal ook een van 
die sprekers wees. Prof. Pfeifenberger sal tot aan dJe elnde 
van September as gas van Departemente Internasionaler 
Polillek en Staatsleer aanbly. 

Ander bekende sprekers is generaal J. R. Robbertze, di· 
rekteur van strategiese studie van die Weermag, mnr. D. F. 
S. Fourie, senior lektor in Staatsleer aan UNISA. komman· 
deur G. Nleuwoudt van die Vloot en prof. H. J. Samuels, 
voorsltter van die Krycstulgontwilt.kelingskorporasie. 

Van die moeiliker maniere om vakansie te hou Met rugsak en atewels teen steil butte 
uit. kan mens dit net so geniet as 'n lui gel6 In die bleak winterson. 
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G, 1 AUGUSTUS 1975 Dlt: WAPAD DLAU~T Nt:bt: 

BRANDSTOFKRIS S NOG 
NIE VERBY ~ KENNER 

,,ALHOEWEL die gedeeltellke beeindlging van die huidige brandstof-embargo 'n politieke proses was, 
en nie 'n ekonomiese een nie, wonder ons tog almal hoeveel skade die brandstofkrisis nog aan die 
ekonomiee van nasies gaan aanrig." 
S6 1het mnr. A. R. Hough, be

sturende 'dlrekteur van Total 
Suld-Afrlka, op 'n byeenkoms 
van die Sentrum vir Interna· 
sionale ·Polltlet aan die P.U. 
vir C.H.O. ges~. 

Mnr. Hough, wat oor die Mid· 
de-Ooste as hooCbron van d:e 
w~reld se olievoorsienlng en 
die mag van die oliewapen ge
praat bet, het ges~ dat enige 
regertng se pUg ten opsigte 
van energle taamlik oogtope.nd 
is. 

,,Daar moet t.enoegsame ener
gie wees om 'llOodsaaldlke 
openbare dienste te handhaat. 
Dle beskikbaarbeid van aile 
vorme van energie aan die ny
werheld moet maksimaal aan
gewel1d word. Om dadelik 'n 
strategle te ontwikkel om 'n 

Mnr. A . R. Hough. bestu'ende direktew van Total 
Afrika. 

Suid-, genoepame energievloei vir 
die toelroms te .verseker. Daar 
is 'n behoefte vir 'n basiese 

Unieke toere vir Pukke 
DIE departement Ontwikkeling bet 'n blink voorstel uitgewerk in medewer
king met 'n bekende skeepsredery en toerondememing, Chandris, wat aan 
studente en oudstudente, asook personeellede van die P.U. die geleenthefd 
bled om die wereld goedkoop te sfen. 

'n Kenmerk van die toere is 
hul uniekheid, beide wat reis· 
plan en koste betref. Die or
ganiseerders beplan een aka-

RAASBEK 
UIT 

MAIJIIDS 
RIAAN VAN ECK van Mal· 
huis en Callie Jacobs van 
Olienhout. is onderskeldellk 
die Kovsles se nuwe rasleleler 
en onderrasieleier. 

Hoewel die manne nog nle 
die geleentheid gehad hat om 
hut slag by 'n formele rasle 
te toon nie, heers daar klaar
blyldik groot tevredenheid oor 
die keuse. 

demiese toer per jaar, om 
mee te begin. Die relsplan is 
uiteenlopend en daar Is min 
Suld-Afri.kaners wat u sal kan 
troef met ,.o, ek was al daar" 
Rusland, Fmland, lndil!, Nepal, 
Egipte, Afghanistan, Iran, en
someer. 

Die pryse is die laags moont
llke affiniteitsgroeptariewe. 
Die geselsltap is ultgesoek: or
dentllke, avontuurlustige, arm 
Pukke soos uselr. 

Die eerste spesiale toer vlnd 
al in Desember 1975 plaas, en 
maak deure oop na w~relddele 

wat tot dusver vir Suid-Afrl
kaners byna he!!ltemal ontoe
gankllk was. Oaarbenewens kos 
die hele toer welnlg meer as 
die prys van 'n standaard re
toerkaartjle van Jan Smuts na 
Hong Kong, hoewel cUt eerste· 
klas hotel-akkommodasle i.n· 

PUK SE_ SPORT 
VERSTERK 

JASPER MARTIN BUYS van Elandsheuwel. Klerbdorp, ia 
'n parapleeg wat 'n studlebei.Ws ontvang het om volgende 
jaar op die Puk te kom studeer. 

Martin is tans ' n matriekleerling aan die H«Mirakool 
Schoonspruit. Hy het ·n uitstekende sportrekord agter sy 
naam. In 1973 het hy aan die Suld·Afrlkaanse Kampioen
skappe vir Paraplei en ander llggaamlik gestremdes in Jo· 
hannesburg deelgeneem. By hierdie geleentheld het hy twee 
silwermedaljes, onderskeidelik vir basketbal en awem ont
vang, asook 'n bronsmedalje vir die 100 meter reales In 'n 
rolstoel. 

In 1974 het hy op 'n soortgelyke byeenkoms op Sasol· 
burg ' n goue medalje ontvang vir basketbal. In dieselfde 
jaar op 15 April het hy W es-Transvaalse klewe verwerf. 
nadat hy deelgeneem het in die senior afdeling van 'n bas
ketbalwedstryd teen 'n besoekende lsreelse span. 

Hlerdie jaar het hy weer eens deelgeneem aan die Suid· 
Afrikaanse kampioenskappe. By hierdie geleentheid het hy 
'n bronsmedalje vir basbetbal verwerf. Op 25 April het hy 
Suid-Afrikaanse klewe ontvang en Is hy gekiea vfr die ge
mengde basketbalspan wat op 18 Julie na Ayreabwy. 
Engeland. vertrek. Die Stoke Marideville Paraplegiese Spete 
duw vanaf 18 Julie tot 3 Augustus. Dit Is 'n lntemaslonale 
byeenkoms en die span sal teen vyf ander Iande meeding. 

Op akademiese gebied presteer Martin net so goed as 
op die sportveld. Hy ia veral wfskoodig aangel6 en Is van 
plan om B.Sc. Elektrotegniek te kom studeer. 

slult (kamers met badkamers, 
ontbyt en aandete) plus aile 
belasUngs, besigtigingstoere, 
ensovoorts. 

REISPLAN 
Vertrek op 12 Desember: Blan· 
tyre, Malawi; Bombaai, lndll!; 
Singapoer; Bangkok, Thailand; 
Hong Kong; Katmandu, Nepal; 
Delhi, Agra, lnclil!; en terug 
na Johannesburg op 4 Jariuarie. 
Die koste vir die toer is Rl 080, 
alles ingeslult. 

Hier is die geleentheld vir 
Pukke wat lewelank al begeer 
om ,dle hoogste berg in die 
w~reld te sien; om uit te vind 
waar Siamese katte vandaan 
korn; om 'n Sjinese pak klere 
vir Rl6 te koop; om self uit 
te vlnd wat mnr. Kok In Thai· 
land so die vrees op die lyf 
gejaag bet; of die Oosterlinge 
se benadering werkllk so dwars 
is soos wat algemeen berig 
word. 

KAT 
Gaan gesels dadeli.k met u Pa 
of u bankbestuurder en laat 
ons weet of u lcys ook saam· 
gaan en of d.aar vir u •n kat 
in Katmandu gerel!l moet 
word. Verdere besonderhede 
is by kamer 1 In die Hoofge
bou besklkbaar, of telefoneer 
22112 ultbreiding 235. 

RJn DU TOIT 

herslenlng van die w~reld se 
energlebeleld", ·het mnr. Hough 
In dl~ verband ges~. 

TEKORT 
Volgens mnr. Hough moet 

die brandstoftekort (energie
krlsis) teen die agtergrond van 
ingewikkelde lnternasionale 
meganisme van die petroleum
bedryf gesien word, wat oor 
bale Jare fyn •bereken en be
proef Is. Hierdle toestand word 
nog moeiliker as mens die in· 
ternasionale vraag- en aanbod· 
toestand in C neem. 

In 1973 bet die Midde-Ooste 
1 061,1 miUoen metr.leke ton 
olie geproduseer wat 37,5 per· 
sent van die internasionale 
produksle Is. Amerlka, wat dJe 
helfte minder geproduseer bet 
(513,1 milJoen metrlelte ton -
18,.1 persent van die totale pro
duksie), het egter vir dieselfde 
periode vyf lteer meer geraf· 
fineerde produltte as die M1dde. 
Ooste gebrulk. 

•In syfers gestel lyk dit soos 
volg: Gera!fineerde produkte: 
verbrulk: V .S.A. 814,7 mlljoen 
metrleke ton; Mldde-Ooste 71,2 
miiJoen metrieke ton. 

•VERBRUIK 
Tel!Wyl die Mldde-Ooste dus 

In 1973 37,5 persent van die 
w~reld se olle geproduseer het, 
het hy net 2,6 persent van die 
w~reldtotaal se geraffineerde 
produkte verbrulk. Ofskoon 
Arnerika weer die helfte min
der olie geproduseer het, bet 
hy 29,5 persent van die geraf· 
fineel'de produk verbruik. 

,.Die afleidlng wat mens dus 
kan maak, Is dat die Midde
Ooste die belangrikste olie
bron van die w~reld is en oor 

UPE SE 
JOOLMAN 
RIEL du Toil, 'n tweedejaar 
B.A.·student, Is deur die stu
denteraad van UPE as Jool
voorsitter vir 1975176 aange
wys. Mnr. Du Toit is ook nuus
redakteur van UPEN en was 
die redakteur van die ornstre· 
de Stuped 1975. 

Hy voel dat die studente 'n 
meer getntegreerde dee! van 
die gemeenskap kan uitmaak 
deur deel te M aan die proses 
van maatskapllke opheffing en 
dat die geld wat Jool lnsamel 
op hierdie manier 'n sinvoUer 
aanwending kan M deur dit 
met welsynswerk deur studen· 
te te komblneer. 

REELS IN 
KODE 

DIE Studenteraad van UPE 
het 'n besluit deurgevoer waar
volgens aile rel!ls en regula· 
sies van die universitelt met 
betrekklng tot studente In een 
band gekodlflseer sal word. 
Dit word gedoen omdat daar 
bevlnd is dat studente pro
bleme ondervlnd om aile rel!ls 
te ken en selfs om die rel!ls 
op te spoor lndlen bulle dit nle 
ken nJe. 

SR·lede sal ook in die ver· 
volg slegs geregtlg op kleure 
wees indien hulle na twee we
te In die nuwe atademiese 
Jaar nog lid van die SR ls. 
Lede wat met tussenverkJe· 
sings benoem word, moet eers 
90 dae lid wees voordat by 
kleurgeregtlg sal wees. 

62,4 persent van die w~reld se ' die hlWoners van die Midde
oliereserwes besk:ik. Wat egter I Oosterse olielande Moslems 
ontstellend is, is dat die Mldde- wat geen simpatle vir die Kom
Ooste vandag 47,4 persent van munlsme ·het nle. Die enJgste 
die w~reld se olie produseer en van die ollelande wat goeie 
net 4,4 perse'llt van die w~reld bande met Rusland het, is die 
se olie gebruik'', aldus mnr. sosialistlese Irak. Selfs Saoedi· 
Houg:h. Arab!l!, die w~reld se grootste 

TOENEEM ultvoerder van oUe, is sterk 
Mnr. Hough bet ook ges~ dat onder Arnel'ikaanse invloed. Js. 

die w~reldvraag na energie rael is die enlgste hindernis 
drasties sal toeneem, boofsaak- tussen die Arabiere en die 

VERLIESE 
lik vanwe~ ekonomiese groel Weste. 
van nywel1heids- sowel as on
derontwlk.kelde Jande. Die to· Mnr. Hough het ook ges~ dat 

die nasionallsering van olievel· 
de deur Midde-Oosterse state 
die Westerse ollemaatstappye 
van bale mag en geld beroof 
bet en dat dl~ verliese in die 

tale w~reldvraag na energie sal 
vanaf vyf ·biJjoen ton in 1970 
na tien bi)joen ton in 1985 en 
na twinUg blljoen ton in die 
jaar 2 000 styg. Die totale olie
opbrengs vi r die volgende vyf toekoms groter afmetings gaan 

afneem. Vo"ens mnr. Hough 
moet die Westerse ollemaat-

tien jaar sal meer wees as die 
totale olievetlbruik sedert die 
geboorte van Cbrlstus. skappye voortgaan om hul be

langrike rol In die naslonale 
en lntemasionale ekonoml~se 

en polltieke strukture te speel. 

Volgens mnr. Hough moet 
mens ook aaovaar dat ru-olie 
tot en met 1985 'n toenemende 
rol .in energieverskaffing sal 
speel. Tussen 1985 en 2000 is 
dit noodsaaklik dat kemkrag 
as ene11giebron sy inslag moet 

OPLOSSINGS 
Mnr. Hougb. bet ook getna!lD 

dat daar oplosslngs vir die pro
bleme van die toekorns gevind 
moet word. ,.Daarom moet ons 
waarderlog uitspreek vir ·die 
waardevolle werk wat deur we
tenskapllkes In die rigtlng van 
kerokrag, waterkrag, sonener
gie, steenkool-chemie en dies 
meer, gedoen word", aldus 
mnr. Hough. 

kry. 
KOMMUNISTE 

Die vrees dat die Midde-Oos· 
te onder Kommunistiese ln
vloed olie as politieke wapen 
kan gebrui.Jc, het mnr. Hugo 
ook die nek ingeslaan. Volgens 
mnr. Hough is die mceste van 

Terw~l.jy vir jou 
stuCite sgrg, 
~die 

Standard Bank 
• • 

VIr JOU. 
Studcntpl.an is 'n \,ak vol tiawl\ii5k skema~ 

wat dcur dil· Stand.mt ll .111k ontwcrp i~ om die 
kwl" vir \tudcnrc m •• klih·r en aan~enamcr tc 
maak. 

I. Stu<.kntckmng,kcm.l. Ll"lllllg~ t<lt R4000 
tl·cn ongdooRikl· Lie rcntckocr~ met 
maklih· tcrugbcralmg~. 

2. Cr.1ti, 111.1andclibl· ekononue~ Oor~•g 
v.an die "iw1t.l.mi Uank. Noodsaaklikl' 
lce~'wf vir cmgn·n wat in die l'konmnil' 
en die ,,,h·wcrdd lx.-bng,td. 

3. Stanza, 'J>l'"alc vcrsckeringspolis vir 
~tudl·ntc. Lcwensdekk111g en bcleggings
voordcll·. Prcmics so laag as R2,80 
per maand. 

4. Studcntc\paJrrckcning. Gccn kostes nic. 
Tot R 1 ()0 per week kan by cmgecn van 
om 860 rakke getrck word. 

5. Tjckrckcning. Allc rekcnings kan per 
tjck of aftrekordcr bctaal word. 'n 
Nuttigc statussimbool vir 'n student. 

(,. Plu~plan-rekening. Minimumsaldo van 
R500, 111ct stewigc rente op daaglikse 
~aJdo bcrckcn. Aftrckordcr-fasiliteite. 

7. Flcxirand-bdcggingscrtifikatc. In ccn
hcdc van so min as R100, en jy kan tot 
90% van die bcdrag wat jy bele het, 
tcruglecn. Jy trek hoi! rente, maar die 
geld is nog steeds tot jou beskikking 
wanneer jy dit nodig het. 

Daar's nog baic mt-er voordele aan 
Studentplan vcrbondc tc vccl om lucr te 
noem. Maak 'n draai by d1t.' naastc Standard 
Bank en kry 'n broSJure met vollcd1ge 
besonderhede. 

Standard Bani< (ij ~-·W•"'"''"'"-'-;;:.~ 
Opcle......,..kMu 

II~ IAS S8{11131/'lfl11A 
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M_ET ONS ONS 
DEURE VIR ANDER 

OOPGOOI? 
G. D. Kruger 

DIE wet op Uitbreiding van Universiteitsopleiding (nr. 45 van 1959, hier
na genoem die wet), wat voorsiening gemaak het vir afsonderlike universi
teitsopleiding, bet nie sonder stampe of stote die lewenslig aanskou nie. 

HISTORIES 
Reeds sedert 1953 het die 

saak die aandag van die Volks· 
raad geniet, toe die Holloway
kommissie aangestel is om dit 
te ondersoek: Hierdie verslag 
is opgevolg deur 'n verslag van 
'n interdepartementele komi· 
tee wat op 22 Augustus 1956 op 
die Volksraadstafel gedien bet. 

Konkrete beslag is aan die 
gedagte gegee toe die minister 
van Onderwys, Kuns en Weten· 
skap op 8 April 1957 die eerste 
lesing van 'n wetsontwerp in 
die verband ter tafel gele bet 
(VW. 58- '57) . Na die tweede 
lesing is die wetsontwerp vir 
ondersoek en verslag na 'n ge
kose komitee verwys is onder 
voorsitterskap van M. D. C. de 
Wet Nel. 

Die intriges rondom die wet 
openbaar beelwat aangaande 
die volkere·verhoudingspro
blematiek in ons land. Sonder 
om in detail daarop in te gaan 
verwys ek na tweerlei reaksie: * Die universiteite van die 
Witwatersrand en Kaapstad bet 
reeds op 1 April 1957 die minis· 
ter ontmoet en vyf besware 
teen die voorgestelde wetsont
werp gehuldig: 

(1) Dit skend die outonomi
teit van die universiteit omdat 
die Raad nie meer studente 
volgens sy eie besluit sou kon 
toelaat nie; 

(2) Die afsonderlike universi
teite sou nie binne die afsien
bare toekoms dieselfde ge
leenthede as die sg . .,oop" uni
versiteite daar kon stel nie; 

(3) Dit verbreek die S.A. uni· 
versitm tradisie omdat dit die 
minister voile reg gee oor die 
aanstelling van die hele per
soneel, en hom die mag gee 
om personeel af te- dank in
dien bulle kritiek sou uit· 
spreek teen enige staatsdepar· 
tement; 

(4) Die naam ,.universiteit" 
word aan 'n inrigting ge.koppel 
waar daar nog outonomiteit 
nog vrybeid is; 

(5) Dit skep 'n gevaarlike in
sident van staatsinmenging in 
universiteite. 

gedagte van blanke rade en 
senate met adviserende ,ni~ 
blanke" rade en senate (om· 
dat blanke dosente nie onder 
swart rade mog dien nie). 

(3) Dat die minister van On
der\\iys, Kuns en Wetenskap 
vcrantwoordelik moet wees en 
nie die minister van Bantoe of 
Kleurlingsake nie (PUK). 

PRINSIPIE£L 

Dit is m.i. ten volle verde· 
digbaar dat daar eiesoortige 
universiteite bestaan. 'n Uni· 
versiteit mag nie 'n ivoortoring 
wees wat sg. tydlose waarhede 
verkondig nie. Die universiteit 
staan in diens van God binne 
'n bepaalde gemeenskap en 
eers ten tweede binne die ge. 
heel van die volke. Daarom 
mag die universiteit hom nie 
sonder meer onderwerp aao 
dit wat binne die bepaalde ge
meenskap as normatief geld 
nie, maf!I moet hy steeds vra 
na wat God wil en moet hy 
reformerend inwerk op die ge· 
meenskap. Gesien die veelvol 
kige samelewing in S.A. is dit 
gebiedend dat arsonderhke 
universiteite bestaan, want an. 
ders sou dit beteken dat die 
Westerse beskawing sigself vcr. 
hef bo die ander en hullc nie 
'n geleentheid bied om selC
standig te ontplooi nie. 

Dit geld ook basics wat die 
Kleurling betref. Natuurlik is 
die situasie nie so eenvoudig 
nie. Die Kleurlinge leef op 'n 
Westerse wyse en praat boon· 
op Afrikaans of Engels. Daar
benewens is die Kleurlinge 
geen homogene groep nie (se~ 
kere groepe verskil, soos dit 
my Jyk, meer as wat die blan
ke Arrikaner en sekere Kleur
ling-Afrikaners verskil). Tog 
kan 'n mens se dat daar sekere 
sake is, wat tipies van die 
Kleurlinge is. bv. die unieke 
gesins·samestelling. Sulke be· 
sondere sake regverdig m.i. die 
bestaan van die U.W.K. 
MAAR: 

die Bantoes betref, sal dit 'n 
heel· interessante verhouding 
skep bv. as die Transkei vol· 
gende jaar onafhank.lik word 
en daar diplomatieke bande 
gesluit word. '* Ons moet sekere van ons 
houdinge teenoor die swartes 
ook hartgrondig afleer: daar 
is '.n verandering van hart no· 
dig. Solank ons die swartes en 
Kleurlinge vir ons eie voordeel 
in ons diens kan gebruik, kan 
hulle maar naby ons wees. 
Hulle kan maar oral op die 
PUK werk - hulle mag net nie 
hier studeer nie! Die gesind
heid bet ook bv, op die afge· 
lope A.S.B.-kongres na vore 
gekom in vrae soos: moet ons 
die swartes met die hand groet 
en hom by die voordeur in· 
nooi? Is beskaafde optrede 
teenoor (beskaafde) 
mense dan 'n sonde of 'n 
skande? Is seiiverheffing nie 
eerder sonde nie? Sekere ras
sistiese oorwegings het duide· 
lik 'n rol gespeel by die daar· 
stel van die wet. So is daar 
bv. vir 'n Raad en adviserende 
raad voorsiening gemaak om· 
dat 'n blanke nie onder 'n 
swarte mag werk nie. Die des· 
tydse rcktor van die PUK, 
prof. J. C. Coetzee, het dit dui. 
delik gestel dat daar geen be
ginselbeswaar kan wees teen 
die feit dat 'n blanke onder 'n 
swarte werk nie, net soos 
swartcs onder blankes werk. * Ons moet onsseU nie 'n 
rat voor die oe. draai i.v.m. die 
kulturele ontwikkeling in S.A. 
nie. Die ,.blanke" Suid-Afrika 
is s6 groot met so 'n uitge
breide ekonomiese stelsel dat 
ons nie sonder die swartes of 
Klcurlinge hier sal kan klaar 
kom nie. Die blankes sal nie 
in die toekoms vee! meer 
grond aan die tuislande af. 
staan nie. Dit sou ekonomies 
selrmoord wees, omdat die 
swartes nie sonder ons, en ons 
nie sonder die swartes kan 
klaarkom nie. En ons moet dit 
aanvaar, nie slegs ckonomies 
nie, maar ook opvoedkundig. 
In plaas van vreemd te staan 
aan die proses moet ons hart· 
lik daaraan deelneem en van 
mekaar leer wat goed is. SO 
kan ons individualistiese wes
teriinge veel baat by die ge
meenskapsbesef van Afrikane, 
en hulle kan veel leer i.v.m. 
die westerse verantwoordelik
heidsbesef. Die PUK kan in die 
kulturele beinvloedings.proses * Vervolg op bladsy 12 

... detente Is 'n natuurlike noodwendigheid, maar ons moet altyti paraat wees, of ••. 

Detente - Jit: 
Maar paraat 

NA die oplossing van die Rhodesiese gr~ndwetlike geskll en die Suidwes· 
kwessie, sal Suid-Mrika se ontspannJngspolitiek met Mrika waarskynllk aan 
een ·belangrike vuurproef onderwerp word, naamlik, die versoening van Suid
Afrika se binnelandse beleid met die eis van Swart Mrika om 'n meerder
heidsregering vir Suid-Mrika. 

Ofskoon Rhodesie en Suid
wes knaend aan bogenoemde 
cis blootgestel word, bet Afri. 
ka-leiers wat ten gunste van 
dialoog en ontspanning met 
Suid·Afrika is. nog nie uit· 
druklik 'n meerderheidsrege· 
ring in Suid-Afrika as voor· 
\1/aarde vir det•mte voorgehou 
nie. Die algemt ne voonvaarde 

wat tot dusver gestel is, is die 
a£skaffing van diskriminasie, 
rassisme, onderdrukking en 
die .,vrylating" van Suidwes
Afrika. 

dat Afrika nie te ver met sy 
eise om 'n meerderheidsrege. 
ring kan gaan nie. Afrika be
sef ook die ekonomiese en teg· 
oiese voordele wat hy uit sa
mewerking met Suid-Afrika 
kan put. 

Hierdie reaksie moet teen 
die v.olgende agtergrond gesien 
word: .,It (die Raad van Wits) 
is opposed in principle to Je· 
gislative enforcement of acade
mic segregation on racial 
grounds. In its view the policy 
of academic non-segregation 
accords with the highest uni
versity ideals and contributes 
to inter-racial understanding 
in South Africa". 

* Staatsinmenging in univer· 
siteite (soos die wet bepaal) is 
prinsipieel verkeerd omdat die 
staat en die universiteit soewe
rein in eie kring is. Natuurlik 
is die situasie in S.A. kompleks 
sodat ek toegee dat die staat 
nie sommer kan toesien hoe 
die volkere·problematiek in 
die land deur universiteite nog 
meer ingewikkeld gemaak 
word nie. Maar die inrnenging 
is slegs in bepaalde (bistorie
se) omstandighede regverdig· 
baar en mag 'n praktyk vir 'n 
bepaalde tyd wees, maar nie 
'n beginsel wat vir aile tye geld 
nie. 

-----------'-------------

Nou kom die vraag by 'n 
mens op: Wat gaan gebeur as 
Rhodesie en Suidwes finaal 
van Swan Afrika se agenda 
geskrap word? Gaan dit dan 
weer ons beurt wees om teen 
aanhoudende eise om 'n meer· 
derheidsregering wal te gooi. 

Bogenoemde is geen rede 
vir Suid·Airika om houtgerus 
tc raak. nie. - Rooi hulp is 
net so goed as ons hulp. Suid· 
Afrika sal ook sy deel moet 
bydra en dis elke Suid·Afri. 
kancr se plig om deur beter 
menseverhoudinge in Suid· 
Afrika 'n versoeningsformule 
te bied wanneer Af:-ika met 
sy meerderheidsregeringseise 
gaan kom. 

'* Van die kant van mense 
wat die wet in beginsel onder. 
steun he_t was daar reaksie 
teen sekere aspekte van die 
beoogde wet. Die De Wet Nel· 
komitee het getuienis van ver
skillende instansies aangehoor 
oor die detail van die wetsont· 
werp. Die komitee self was 
verdeel en die minderbeid bet 
fundamenteel verskil van die 
meerderheid i.v.m. nege sake 
W.O.: 

(1) Die outonomiteit van die 
universiteit (aan die komitee 
gestel deur SABRA). 

(2) Op die raad en die se. 
naat moes daar van die begin 
af mense van die bepaalde vol· 
'ke dien (gestel deur SABRA 
en die POK). Dit teenoor die 

* Alboewel universiteite in 
'n bepaalde gemeenskap staan, 
sou dit dwaas wees van bulle 
om nie dosente en studente uit 
ander gemeenskappe toe te 
laat nie. Die PU laat dan ook 
inderdaad bv. Amerikaners en 
Franse toe, en dit behoort ook 
gedoen te word vir bv. Zoe
toes en nog meer vir Kfeur
Jinge (omdat ·bul)e kultureel 
en andersins baie nader aan 
ons staan). Die wet maak dan 
ook voorsiening daarvoor dat 
verteenwoordigers van vreem· 
de regerings nie aan di6 wet 
onderworpe sal wees nie. Wat 

PUKFLITSE 
SKAKELTOER 

Uit ingeligte bronne word 
verneem dat die studenteraad 
'n suksesvolle skakeltoer na die 
suide onderneem bet. Die uni· 
versiteite · van Vrystaat, Port 
Elizabeth, Stellenbosch en 
Kaapstad is besoek. Die skake· 
ling met I.keys was glo beson· 
der goed. 

PLATSAK? 
PUKKE wat in in goedkoop 

toer na Europa belang stel, 
moet prof. G. N. van den 
Bergh van GeskledenJs ska'kel. 

VERKIESING 
Voornemende kandidate vir 

die komende S.R.-verkiesing 
moet so gou as moontlik hul 
foto's by Fotokuns laat neem 
en bul beleidsverklaring in ge· 
reedheid .kry. Laat inskrywings 
sal nie gepubliseer word nie. 

MIDDE-OOSTE 
Mnr.Lino Rust, navorser by 

die Sentrum vir Intemaslonale 
Politiek, sal op 6 Augustus in 
Kamer S vari die Frans du 
Toltgebou 'n referaat oor die 
stryd tussen Israel en dle Ara
biere lewer. 

Dat hierdie eise gaan kom, 
is feitlik seker en omdat de· 
tente tussen Suid·Afrika en 
Afrika wedersyds noodsaakbk 
is, m6et daar 'n versoenings
fonnule gevind word! 

Vir Suid·Airika beteken d~ 
tente vrede en wedersydse sa· 
mewerking. Of Afrika vee! 
waarde aan vreedsame naasbe. 
staan beg, is sterk te betwyfel, 
maar besef eerder dat geweld 
en konflik die vele onderont
wikkelde state in Afrib in 'n 
groter sosio-ekonomiese ge
mors kan dompel as wat nou 
reeds die geval is. Kortom, 
oorlog kos geld. 

Dit ko.m dus daarop neer 

Suid·Afrika is deel van Afri. 
ka (en Afrika erken dit self), 
daarom is dialoog en ontspan. 
ning 'n natuurlike hoodwen· 
digbeid. Maar, ons moet altyd 
paraat wees as dit nie die eer· 
like bedoelings van Afrika is 
om detente tot wedersydse 
voordeel van Suid-Afrika en 
Afrika te help bevorder nie -
daarvoor bet die Regering met 
sy enorme verdedigingsbegro· 
ting gesorg! 
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DIE WAPAD BLADSY ELF 

PROMPU EN PROMOSA:. 
'N 'TERUGBLIK 

OMDAT PROMPU geen geregistreerde welsynsorganisasie is nie, geskied hlerdle vorm van ontwikke
lingsbulp met die medewete van die Kindersorgvereniging se voltydse maatskaplike werkster In Pro
mosa, mev. Elsa Kruger. 

Hierdle vonn van hulp bet 
vanjaar vir die eerste keer 
werklik op dreef gekom, met 
die uitsondering van regsad· 
vies en hulp aan drankverslaaf· 
des. 'n Goeie werkbasis 1s eg· 

ter gel~ m.b.t. verskillende ter· 
relne van hulp. In die toekoms 
ka<n met vrug lhlerop voortge
bou .word. 

EK.ONOMIESE ADVIES 
Op 8 April is 'n vergadering 

in Promosa gehou waartydens 
mnr. Oostbwzen van Gemeen· 
skapsbou (Johannesburg) inwo
ners ingellg het oor bestaande 
bouleni~s. 

Aile Pukke · welkom 

Soslale hulp is .ult die aard 
van die saak 'n geweldig om· 
vattende saak. Daarom is 
PROMPU beskele met hlerdle 
vonn van hulp en probeer 
slegs om enkele knelpunte in 
Promosa se gemeenskapsont· 
wlkkellng te verUg. 

huis en dorp. Klere is lngesa· 
mel by koshuisinwoners. In 
Mei is 'n bale geslaagde insa· 
melingsveldtog in Bailliepark 
geloods. Lede van die gemeen· 
skap het mild bygedra. Korps· 
setle in Dameskoshuise verleen 
ook bulp met die lnsameling. 
o:e hulp van die twee plaas· 
like takke -van die TVLU is ook 
reeds verkry. 

Die sosiale kontakkomitee in 
Promosa neem die klere In 
ontvangs. Onmiddellik na ont· 
vangs, kry die Kleurlingsuster 
by die kliniek, mev. Pletersen, 
opsie op die lcinderklere. Sy 
verskaC van hierdie kleding· 
stukke gratis aan bul)1behoe
wende kindertjies van wie sy 
goed kennis dra. Die ander Jcle· 
re word by wyse van 'n verko· 
ping aan die inwoners van Pro· 
mosa beskikbaar gestel. Ty
dens 'n verkoping op 7 Junie 
is ongeveer Rl25 mgesamel. 
Die geld word deur PROMPU 
gebruik vir ander projekte. 

.Ole Dept. Ekonomle .van die 
P.U. Is al geruime tyd beslg 
met die ondersoek van die eko
nomlese omstand1ghede van 
die Kleurling in Potcbe!stroom 
Veriede jaar (1974) het derde
jaar Sosiologie·studente 'n be
perkte wetenskaplike onder· 
soek gedoen na lone van Kleur· 
llngwerkers in Promosa. Die 
Dept. Ekonomie, onder Ieiding 
van dr. Weber, is tans besig 
om die gegewens te verwerk. 
Daar word beoog om voor die 
beeindiging van die huidige 
studenteraadstermyn, 'n inlig
tingstuk die lig te laat sien. 
Die inhoud hiervan sal inl!>g
ling bevat vir aile belangheb· 
bcndes in Potchefstroom oor 
die vcrbctering van die ekono
micso ontwikkcling van die 
Klcurlinge in Potche£stroom. 

DIE naam PRQl'tiPU is 'n samevoeglng van die naam Promosa (Kleurling
dorp) en P.U. Wie is PROMPU nou eintllk, wat is bulle doel? Daar bestaan 
'n wanopvatting dat PROMPU aan een of ander kerk verbind is - PROMPU 
is 'n studenteorganisasle bestaande uit Pukke, ongeag bul kerkverband ! 

PROMPU bestaan sedert ein
de '73 en is op die oomblik 
gepatroneer by A.D.B. Die ver· 
enlging verskaf diens aan die 
Kleurlinge op •n verskelden· 
held terreine: Akademies, so
slaal-maatskapllk, op sportge
bled, ten opsigte van ontspan· 
ning en wat die ultvoerende 
kunste betref. 

DOELSTELLINGS 

PROMPU Is dus 'n organisa· 
sle von die PUKKE t1ir Promo
sa en Prompu probeer steeds 
noue kontalc hou met die 
Studenteraad en die Untversi
teit. 

NUWE 
STADION 
IN SIG 

KLEREBANK 
Die lnsamellng van klere 

word georganiseer deur mej. 
Marieta du Plessis van Ooster· 
hof. Sy maak gebruik van kon
takpersone in elke dameskos-

VOEDSELBANK 

Korpssel Makouvlci, onder 
lerding van mnr. Nelis Haven
ga, beha~:tig die msameling 
van voedsel. Voedsel wat oar

PROMPU wil 'n diensorganl· 
sasle op vrywillige grondslag 
wees. Die Kleurlinge word ge
help om hulsel! te help, daar 
word gepoog om goeie verhou· 
dinge tussen Kleurlinge en 
blankes te bevorder en verdcr 
wil PROMPU hom daarvan 
weerhou om polities oorbe
trokke te wees. 

PROMPU se sportorganisasie 
is vanjaar baie bedrywig in 
Promosa. Danksy die onder· 
steunina van vera! die Laer
skoolhoof, meneer Solomons, 
is die wiel aan' die rol. 

Die S'rgroep van Klawerhof, tydens die optrede in Promosa,l skiet by univers1tcitsfunksies, 
en 'n deal van die gehoor wat die aand baie geniet het. en funksies van ander instan· 

WERKSWYSE 
PROMPU besef dat die 

Blankes en Kleurlinge sUm In 
S.A. is, en dat ons saam ons 
hell moet uitwerk 

PROMPU verm.y aile paterna
llsme en neokolonlalisme. Daar
om werk PROMPU op alle 
vlakke saam met die gemeen· 
skap van Promosa. Vyf werks· 
vlakke vind weerspietiling in 
vyf komitees wat in Promosa 
werksaam is. Ole komltees 
moet behoeftes formuleer, 
werkswyses help bepaal, die 
organisering in Promosa be· 
hartig, evaluering doen en be
beer uitoefen. Op di~ manler 
verseker P~OMPU dat by nje 
sy wit op Promosa afdruk Die. 

Die vyf organiseerders hou 
gereeld kontak met die vyf 
komi tees. 

PROMPU hoop dat die dag 
sal aanbreek waarop Promosa 
ook lets a~ die PUKKE sal 
bled, sodat daar wedersydse 
handevat sal wees. 

BESTUUR 
Ole bes.tuur van PROMPU 

bestaan uit agt persone met 
mnr. Gert Kruger as voorslt
ter Behalwe weeklikse be
stuursvergaderings word ook 
vergaderings in Promosa ge
hou. 

Die vrug van ~roeie arnating 
koo duidelik aesieo word ty
dens die Wes·Transvaalse In· 
terskolebyeenkoms. 'n Tweede 
plek het meneer Solomons 
breed la.at glimla~r. 

Dit- aanbou van 'n nuwe sta· 
dion word in die \'OOruitsig ge 
stel en PROMPU beywer hom 
ook hard daarvoor. Daar word 
ook beplan vir die stigtini 
van 'n Atletiekklub. Die klub 
sal hom vera! beywer vir 
kwaliteit wcrk. Hiervoor word 
deeltydse afrigtcrs uit PUK 
geledt:re benodlg. Weens die 
gebrek aan afrillters vlot af. 
riatinlf&werk in sokker, netbal 
en hokkie nie heeltcmal so 
goed nie. Met die stigtini van 
'n Atletiekklub sal baie van 
di~ probleme ook uitgeskakel 
word. 

Die behoefte aan afrigters is 
SO Sterk 83D1fevoel deur die 
inwoners van Promosa, dat 
daar op 'n afriatingskursus be
sluit is. Die kw·sus sal in Sep. 
tember aehou word. Belang
stellini vanuit PUK geledere is 
reeds lewendi~r. 

'n LenteJoop word in die 
vooruitsii ~:este l , waar die he
le gemeen~kap In Promosa ook 
sal kan toon hoe fiks hulle is. 

Op die noot wil ons dan af. 
sluit met die beroep - staan 
ons by PUKKE .. . 

PRONK ONTSPAN 
MET die ontspanning wat PROMPU reel m Promosa poog 
ons om gesonde, opbouende, opvoedkund1ge ontspanning daar 
te stel waarop die gemeensk.ap van Promosa kan voortbou. 

'n Bale unieke optrede van die Volkspelclaer Is te 
Promosa gebou op die vooraand van hut toer (26 1\faart). 
Uniek in di~ sin dat Promosa nog noolt voorhcen 'n volk· 
spele-vertonlng gehad het nle. 

Die S~r-groepe het ook op 24 April ·n geslaagde optrede 
In Promosa gehad. 

Die musiekvereniglng se optrede hct groot byval gcvind 
by die lnwoners van Promosa. 

,,Die Boerenooi" van die Uramadcpar temcnt was 'n goe1e 
opwarming (29 Mei) vir die optrcde van Thalia met ,.My 
Broer se Bril" (12 Junle) wat daarop gevolg het. 

AI die optredes bet vol sale getrek AI die voorbereldings 
Is gedoen deur slegs 'n handjlevol skakclpersone In Promosa. 
Die behoefte is gevoel vir 'n groter komltee wat die sake 
kan behartig. 

Op 16 Junie is ,,Pronk" gesllg (Promosa Ontspannings. 
klub). Die eerste taak van ,.Pronk" was om rel!hngs te trel 
vir die cptrede van die P.U. koor op 2G Jume wat ook 'n 
groot sukses was. 

Ons bedank alle Pukke wat tot dusver In Promosa op
getree bet, vir bulle bydrae en gesindheid en hoop dat bulle 
die optredes net so genlet het soos die lnwoners van Pro
mosa. 

PROMPU-KUNSAFDEUNG 
BEOOG BEVORDERING 
VAN KULTUURDIENSTE 

IDERDIE jaar het daar meer nuwe interne vertak
klnge ontstaan, soos dlt die geval behoort te wees 
met enige jonkgestlgte en groeiende organlsasie. 

Die kunsafdeling van Prom· van die Hoi!rskool Glmnaslum 
pu hou hom besig met die or- se kadetorkes; ballet afgerig 
ganisasie en bevordering van deur Nlleen Engelbrecht; kla· 
kultuurdlenste buite die aka· vieronderrig wat lnsluit hulp 
demlese sfeer (as mens dlt sou aan die onderwyseresse en 
kon afbaken). hulp aan die klnders Onderrig 

Die werksaamhede vorder in klavler word waargeneem 
goed en sluit die volgende in: deur die Pukdames, o.a. Riana 
'n Nuutgestigte KleurUnglloor, van Rensburg, Annette le Roux 
wat a!gerig word deur Anne- en andere. 

sies in Potc:hefstroom. bv. d1c 
Joodse gemeenskap, word pc
riodiek ingesamel by die bc
trokke plekke. Ecn manl per 
week word groente wat oorge· 
skiet het \'an een middagctc 
by die ses eetsale van die P.U. 
ingesamel. 

Voedsel by funksies verkry, 
word in samewerking met die 
hoof aan die Laerskool Prom.>· 
sa verskai wat die items na eic 
goeddunke teen 'n gcringc be
drag aan die kinders verkoop. 
Groente wat by die eetsale ver
kry word, word aan die Uel
pi~ Hand-organisasie in Pro· 
mosa verskaf, wat op hullc 
beurt die voedsel met oorleg 
slegs aan noodlydendes besklk· 
baar stel. 

MEDIESE HULP 

Hierdie deel van PROMPU 
se werksaamhede het die afgc
lope semester >baie goed ge
vorder. Mnr. Willem van Wyk 
van PASV organiseer hierd•e 
hulp in samewerking met mnr. 
Breytenbaoh, hoofgesondheids· 
inspekteur, en suster Piet.ersen 
by die kliniek in Promosa. Drie 
keer per week (Woensdae, Sa· 
terdae en Sondae) word 'n 
noodapteek vir ongeveer 'n uur 
lank deur Farmasiesludenle be
man. Basiese noodhulp word 
toegepas en basiese medika· 
mente word teen 'n geringe be· 
drag verkoop. Die inwoners 
van Promosa het net die hoog
ste lof vir hierdle diens. 

Drie noodhulpkaste (met in· 
houd) is aan elk van die vol· 
gende instans1es geskenk: Laer· 
skool Promosa, Hoi!rskool Pro· 
mosa en die Bewaarskool. 

Oeur bemiddeling van PROM 
PU en PASV Is kontakte gel~ 
tussen die Raadpler.Iende Ko
mitee van Promosa en die 
plaaslike (munisipale) en pro
vinsiale gesondheidsdienste. As 
vrug van hierdle samesprekln(S 
word aandag gegee aan die 
moontJikheid van 'n 'Voltydse 

lNLlGTINGSBURO 
Nege vcrgaderings Is beplan 

vir hierdie termyn waarlydens 
nktuelc ondcrwerpe aan die 
hand van rolprente en bespre
kings bchnndel word. Die rol 
prente word deur PASV ver· 
loon en die sprekers word ge
rcCI dcur mej. Santie Cronj~ 
van Caritas Die onderwerp(' 
vir vanjaar raak sake soos 
drankmisbruik, gesinsbeplan· 
ning, kindcropvoeding, dobbe
lary, aansteekllke siektes, ver
dowingsmiddels en dieetvoor
ligting. Tot dusver geniet die 
vergaderingsmetode nie vee! 
actrek nie. 

REG SAD VIES 
Mnr. Nic Louw van SRVP is 

dcur sy bestuur anngewys om 
regsadvics in Promosa te orgn· 
niscer. Besoek is afgel(! by 
WITSCO in Johannesburg (Wl 
TSCO is die eweknie van PRO 
MPU op Wits - hullc werk in 
diC Kleurlinggebied Riverlea). 
Daar is kers opgesteek by bier· 
die organisasie wat 'n puik 
regsadvlesdiens In stand hou. 
Intussen lhet mnr. Louw bedank 
en kon SRVP nog nie lcmand 
aanwys om die hulp te organi
seer nie ln Promosa bestaan 
daar 'n groot behocfte aan 
regsadvies I v:m. klein sake 
soos bv. die re.gistrasie van 
kinders. 

DRA.~lSBRUIKERS 

Daar word beoog om vroeg 
in die tweede semester te be
gin met groepwerk in Promo
sa onder Ieiding van mnr. Eg· 
ley, dosent ln Maatskaplike 
Sorg aan die P.U. Dlt sal ge
skled In samewerking met die 
maal.>kapllke werkster in Pro
mosa. 

PROMPU organlseer hulp van 
die P.U. en ander instansies, 
terwyl dio geleenthede vir 
hulpverskatling ln Promosa 
deur 'n Kleurllngllontakkoml· 
tee onder voorsitt.erskap van 
mnr. Sc.boeman van Laerskool 
Promosa geskep word. PROM 
PU poog ook om op die vJak 
van maatskaplike hulp die be
glnsel !Van endogene gemeen
skapsontwlllkeJtng te laat deur· 
werk. marie Kruger; 'n Kadetorkes Ons hoop om hlel'deur aan 

wat bale nou saambang met die Kleurllnlfe die beloofde en 
die gooeie natuurlike aanleg wat beooede <Hens te kan lewer, 
dle jong Kleurllnge durin I ook OIP kuUurele eebied en so
toon, ollder Ieiding van Nick doende ona ruseverhoudinge 
Swart bJOKUtaan deur aeuns In S.A. te .e~r. 

kraam.suster In Promosa en die 1-----------

Anrlemarie Kn.ger en ha.- koor, bulg met 'n oefenlng. Die 
groepie .. beie a-eedrtfdg. 

ve~teritlg van hospita&lgerie
we vtr Kleuriinge, waaronder 
die indiensneming van Kleur
l fll8Verpleegsten. 

Die Wopod t.DOrd gedruk deur 
die PotcPu!fltt'oom Herald 
'(Edm~.) Beperk, OU!nltum 11, 

PotcM/JtrO<>m. 



•LADSY TWAA!S 

Hombre stel 

DIE WAPAD VRYDAG, 1 AUGUSTUS 1975 

~ YK REG VIR GROOT 
DINGE NA TOER 

DIE rugbymanne van die Puk bet tydens bul toer deur Oos- en Wes-Kaapland getoon dat bul reg en 
Ius is vir die ShlmJas! Die span bet op 9 Julie vanaf Jan Smuts Lughawe vertrek en aangedoen by die 
klubs van Port Elizabeth, Bellville, Caledon en Worcester. 

Die span het teen die Park· 
klub In Port Elizabeth verloor 
met 'n telling van lo--4. Die 
Wes-Transvalers bet swaar ge
lee! in gietende ret!n en sterk 
dwar9Winde. Defektiewe sprel· 
ligte het van die onl'Wrlgtende 

toestande •n Iiasko gemaak. 
Senter Kampher het goed 

vertoon met sy skoon breek· 
slae en Greyling het vir die 
enlgste drie van die Pukke ge
sorg. 

Na hierdle moeilike wedstryd 

het die manne weer moed ge
skep op die boot na Kaapstad. 
Almal het die rels bale geniet 
en Is vtiendelik deur die kap
teln ontvang. 

Teen die span van BellvUle, 
het die Pukke goed vertoon. dinge reg 

HOMBRt, een van die twee ----------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hulle is weer eens getrelter 
deur tiplese Bolandse dwan
winde, maar die keer was die 
veld droog. Die telling was 14 
-13 in die guns van die besoe
kers. Tydens die wedstryd het 
Rossouw op losskakeJ die aan
dag van Butch Lochner, 'n na· 
slonale keurder, getrek. Die ag. grootste manskoshuise op die 

PUK (Caput Is die ander een·) 
bet vandeesweek weer gesorg 
vir 'n rekord·poglng. Welis
waar nie 'n gewone rekord die 
nle, maar beslis een wat moei· 
lik oortref gaan word. 

Na net ·n raps meer as drie 
maande na afloop van die se
nior P U.-kampioenskappe, het 
die koshuis die blye nuus ver
neem dat hy die genoemde 
kampioenskappe verower bet 
en nie Dorpstudente soos wat 
in Maart aangekondig is nie. 

Sedert 5 Maart vanjaar was 
daar nog eenstryk deur onder· 
bandelings ·tussen die kosbuis· 
verteenwoordlgers van HOM· 
BRE en die Atletiekklub aan 
die gang. Die besware wat HOM
BRE feitlik dlrek na afloop 
van die atletlekbyeenkoms per 
brief geopper het, bet kortliks 
dle volgende behels: 
1 Die finale punte-totale van 

die spanne was foutlef. 
2 Uitnodigingsatlete se punte 

Is in sommlge gevalle aan 
kosbulsspanne toegeken, ter
wyl die eersvolgende werk· 
like PUK·atleet slegs die 

punte van sy feitlike plek 
gekry bet. 

3 Sommige atlete se name (en 
punte) is verkeerdellk aan 
sekere koshuise gekoppel. 

4 Daar was at1ete wat na be
wering vir meer as een kos
buls aan verskillende Items 
deelgeneem bet. 
Aangeslen 'n kommissle nie 

dadellk saamgestel kon word 
om die saak te ondersoek ·nle. 
moes gewag word tot betrek· 
Ilk onlangs voordat die saak 
aandag kon geniet 

Maandag Is ten slotte uit
slultset verkry oor die aange
leentheld toe mnr. Jos Sirakis 
bekendgemaak bet dat die be
sware wat deur HOMBRE geop· 
per Is, gehandbaaf word. 

Die uitstag Is vir die manne 
van HOMBRE van besondere 
betekenls. Daardeur sit hy die 
prestasle van 1974 voort, toe 
Skuur, sy stamkoshuls, ook 
belde junior en senior bekers 
vir atletiek op die PUK lnge· 
palm bet. 

Dit Is verder vir die kos· 
huls 'n geweldige aansporing 
om op sportgebled steeds be· 
ter te doen. 'n Mens dink 
In bierdle verband vera! aan 
HO~mRE se drle rugbyspanne 
wat op die oomblik sterk aan· 
sp!'aak maak op 'n eersteplek 
in die kosbulsliga. 

Die finale puntestand In die 
senior atletlekkamploenskap 
wu teen druktyd nog nle be· 
kend nie. Dit is wei bekend 
dat HOMBRE gewen bet 
(moontlik met 'n totaal van 
180 punte) teenoor Dorpstu· 
dentc in die tweede-plek (met 
moontlik 'n totaal van 169 
runte). 

AANDAG 
MEJ. ANNAL! CABANO, be· 
kende Pukatleet, neem van 
hierdie week by mnr. Jan van 
Vuuren as sportredaktrise oor. 
Mnr. Van Vuuren bet die Pule 
verlaat. (Red.). 

Die bul-atletiekspan van Hom· 
bre. een van die grootste 
manskoshuise op die Puk wat 
uiteindelik daarin geslaag het 
om drie maande na die P.U. 
Atletiekkampioenskappe as die 
kampioene aangewys te word. 
Die beoordelaars het met die 

puntetelling gefouteer. 

TENNIS 'N 
FEES 

UMHALI, die soel seclujl, gocie 
spangees en reuseoorwinnings 
het weercens van 1975 se SAU. 
Tennistoernooi 'n groot fees 
gcmaak. Die span hct vanaf 
Potchefstroom met komb1's 
vcrtrek en in Umhali gekom. 
hul tuisgemaak by gas\•ryc en 
vriendelike vcrblyf-oucrs. 

Die toernooi, wat vanaf 30 
iunic tot 5 Julie geduur bet, 
bet op hoe noot begin vir die 
Pukke deurdat San-Marie Oost· 
huizco deurgedring het tot die 
semHinaal in die dames en
kels voorgee. In die mans dub
bets voorgec, het Clive en De
rek Botha ook deurgedring tot 
die semHioaal. 

In die mans dubbels, het die 
Campher·broers, Pieter en 
Fanie, bul titel van verlede 
jaar behou met kenmerkende 
sterk spel. Hut het Notmao en 
Theron in die finaal oortui
gend verslaan. 

In die dames dubbels bet 
San·Marie Oostbuizen en Rene 
van Rensburg gevorder tot die 
semi.finaal waar hul uitgeska
kel Is. 

Die spanbestuurder, mnr. 
Van Wyk en sy vrou, is vol 
!of vir die tennisspan, wat vol· 
gens hom as baie goeie ambas
sadeurs vir bul universiteit 
kon optree. Daar bet deur
gaans 'n aangename spangees 
jleheers en almal bet uitstap· 
pies na Durban en ander so· 
siale geleentbede ten volle ge
nlet. 

terlyn .bet 'n groot beproewlna 
gehad 1n die vorm van Oescber 
- 'n oud-WP·vleuel. Die alge
mene kritlek op die wedstryd 
was dat die agterlyn 'n swat 
vloei gehad het Radlof en Van 
Wyk bel elk 'Vir 'n drie geso11 
en De Bruin het twee stra!· 
skoppe deur die pale gestuur. 

In Caledon bet die Pukke 'a 
reuseoorwlnning bebaal voor Ia 
reuseskare met 'n telling van 
~. Die ·rel!n lhet weer eens 
in nat viae afgekom, maar 
klaarblykllk was die spelers op 
die stadium geklimaUseer. 

IDie voorspelers het vir driel 
gesorg. Kloppers het twee keer1 
agter die tulsspan se doellf.l 
'n bal gaan plant en Saaimar 
Greyling, Van Nlekerk, u 
Roux, Kotze en Wessels bet dl~ 
orJge punte ingesamel. Rot 
souw het een maal veiiVYf er 
Badenhorst het met twee ve~ 

vyfskoppe geslaag. 

Hokkiebokkies vaar goed 

Hierna Is dle span WorcesteJ 
toe waar hul sege voortgesit ~ 
met 'n telling van 19---al. Di~ 
wind het weer eens sterk gt
waai Rossouw bet op losskat 
uitgeblink. Drlet! Is gedrul{ 
deur Greyllng, Van Niekeri( 
Fouche, Snyman en Willie d 
Bruin het geslaag met 'n stral 
skop en 'n vervyfskop. 

Globaal geslen was die toe 
'n groot sukses. Wat spel bt. 
tref, is die grootste kriliek dl! 
die agterlyn te vlak 1e en so~ 
'n swak vloei bet. Rossou.w ~ 

DIE hokkiedames wat tot dusver besonder goed in hul Iigas gevaar bet, bet 
ook tydens die afgelope SAU-toernooi vanaf 7 tot 12 Julie getoon dat hul 
baie potensiaal bet. 

CINE-PUK 
CINEPUK begin sy bedrywig· 
hcde op die ISe Augustus met 
e..:n van die beste films wat 
hie• die jaar deur KINEKOR
Films vrygestel is, naamlik 
PAPER CHASE. 

Ocur die verwerking van sta. 
tiSlll!k deur CINEPUK inge· 
win oor die jaar heen het bulle 
bc~luit om die voorprogram 
ook te wyl>ii sodat dit in alma! 
sc smaak sal val. Pukke gaan 
nou nog die gewone nuuspren
te s1cn. maar daar 11aan ook 
nou met dke fliek 'n televisi~ 
kortprent vertoon word. Die 
tydslndelinjl van die program· 
me is ook verbeter. Dle pro
gram vir die halfjaar sien as 
volg daaruit: 
IS Augustus: 

PAPER CHASE. 
23 Augustus· 

TAMARIND SEED. 
21 Augustus: 

DELIVERANCE. 
28 Augustus: 

THE PLOT. 
5 September: 

PAPlLLON. 
12 September: 

BOLAND. 
19 September: 

FRENZY. 
20 September: 

FRIENDS. 
26 September: 

THE WINNERS. 
27 September: 

THE MECHANIC. 
3 Oktober;: 

TOUCH OF CLASS. 
4 Oktober: 

SUMMER WISHES 
WINTER DREAMS. 

Hoewel hulle slegs een wed· Natal 
stryd gewen het en een gelyk- Rhodes 
op gespeel bet, was die .gemid· UOVS 

0 
0 
2 

3 losskakel en Greyllng as aa~ 
3 vallende heelagter bet beelw'l 
3 lof verdien. 

delde vertoning beter as die Natal was die wenners van 
vorige twee jare. d!e toernool. 

In 1973 was die gemiddelde Intervarslty is op die oom· 
telling wat opponerende span· bilk nog 'n ope vraag. Teen die 
ne .behaal het, ongevcer sewe. Kovsies het die Pukke beson· 
Met 1974 se toernool was die der goed gespeel en naelskraap 
gemiddeldc aantal doele be- verloor met 'n telling van 3-2. 
haal, vyf. Vanjaar moes die Kovsies het ugter nle 'n uni
ander universiteite uithaal om versiteitspan aileen nte - aan· 
drle doele te skiet teen die geslen die hokkieklub 'n ope 
Pukke. klub is. Die hele voorlyn speel 

Uit nege wedstryde wat ge- vir Vrystaat en bet boonop vir 
durende die vyf dae gespeel Annette van Pletzen, bekende 
is, kon slegs Wits en Stellen· Springbokspeelster. Met 'n pro· 
bosch onderskeidel!k vier en vlnsiale voorlyn is die moont· 
vyf doele in die Pukspan se likheid van 'n skoon oorwin· 
hok .kry. ning so ietwat aan die skraal 

Die uitslac van die toernooi kant. 
is as volg (Puk eerste genoem) : Mnr. Clive Ulyatt>. die Puk· 
Wits 0 4 span se afrigter, is egter vol 
SteJienbosch 1 5 moed en die dames o~en nog 
Port Elizabeth 1 3 dat dit klap. Wle wcct, dalkies 
RAU 3 o kan die Pukke vir 'n verras-
Kaapstad 1 singsoorwlnning sorg 

TUKKIES EN PUKKE ROEI 
SAAM IN V AALRIVIER 

SATERDAG 26 Julie bet die waters van die Vaalrivier bande 
gesmee tussen die kanoklubs van Tukkles en die Pukke. 

Sewe Pukke en vyf Tukklt>s bet dle middag om 13h10 
by Scboemansdrif in die rivier gespring. Dit was geen amp
tellke kompelisie nle, maar 'n so11iale roeiery. Die rlvier was 
ongelukkig bale laag, gevolgllk het 'n paar bote beserings 
opgedoen - gelukkli nle noodlottlg nie. 

Die rnanne het ongeveer 11h00 klaargemaak as gevolg 
van die naderende donker. Die moel! llggame is daarna by 
Skandinawlt!drif versterk deur beerlike braaivlels Later In 
die aand het almal In geselllge luim gaan koffie drink by 
die Uitsleep. 

Belde klubs se roeiers het die dag terdel! geniet en 
nouer kontak is in voorultsig gestel. 

Die Puk·klub beoog om weer soortgelyke geselllge roe!· 
byeenkomste te organlseer met een uitsondering: volgende 
keer gaan die skoner geslag saam! 

Volgens hul bestuurder, mn1 
Ferreira, was die Pukspan deu 
gaans goed gedisslplineerd et 
kon hul optrede as ambasg, 
deurs vir hul universltelt. Brit! 
we is ook van die onderskel 
klubs ontvang waarin die Put 
ke geprys is vir hul skoon spel 
Verblyfouers kon slegs met I~ 
praat van die spelers se goel 
gedrag. 

Moet ons? ... 
* Vervolg van bladsy 1 
'n daadwerklike Christelike in' 
vloed uitoefen." 

* Die bewering van ver 
Engelse kant dat die afsonder 
like universiteite polarisas. 
tussen wit en swart sou bej 
vorder is ten dele bewaarheidi 
Ons moet ook nie dink ell 
ons ons basiese gesindheid Ita· 
wegsteek agter mooi struktur 
nie. Solank as wat ons nie dit 
Kleurlinge en swartes as \ 'ol 
waardige mense erken, aaJ) 
vaar en behandel nie, sal ~n. 
deel van die oorsaak van d' 
swart reaksie wees. Het on• 
dit oie aan ons eie lyf gev01 
toe die Enjlelse ons minder 
waardig behandel het nic? B& 
wendien. die Bybel se norm!' 
in die verband is net mooi d.io1 
teenoorgestelde van ons e· 
houdings: ., . . . die Jede var 
die Jiggaam wat vir ons miJ! 
der eerbaar lyk, beklee ott 
met oorvloediger eer . . ." C 
Kor. 12 : 23). Dit geld ten OPi 
sigte van Christelike samele! 
wingskringe (soos die PUK bt 
hoort te wees). 
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